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“

Počátek roku 2016. Skepse, strach
a rozladění obepíná Evropu a nejen
ji. Příčinou jsou prudké geopolitické
poryvy a nové problémy, které Starý kontinent (a svět) ze své historie
samozřejmě zná, ale po euforických
časech poválečné rekonstrukce
a roku zázraků 1989 je rád přehlíží.
Část středoevropské populace velmi
rychle zapomíná, že jsme národy, jež
byly vystaveny invazím a musely migrovat, včetně největších veličin jako
byl Komenský nebo Masaryk. Hledání a touha po jistotě a klidu jsou ovšem pochopitelné. Onen klid ovšem
nepřinese pevná ruka, urputné lpění
na etnické, kulturní a náboženské homogenitě apod., ale kritické uvažování nad naší existencí, dějinami, okolím
a snaha o rozumnou rozpravu. Musíme hledat stabilitu v rozmanitosti,
klid v dialogu.

Zásadní roli má univerzita se svým
věčným tázáním, pochybami nad dřívějšími danostmi, ať už ve výzkumu,
výuce nebo i v kontaktech s veřejnou
sférou. Akademická sféra musí udržet schopnost reflexe našeho snažení,
a ochotu připustit omyly a tolerovat
jinakost. Maximou nám ovšem musí
být ochota kriticky (nikoliv kverulantsky) posuzovat sebe sama i svět.
Nezastupitelnou roli zde hraje i studentský časopis Aspekt, který mimo
schůze a běžná akademická grémia
pozoruje bohatý klokot činností
a názorů na filozofické fakultě i za jejími „hranicemi“. Díky jarnímu vydání
Aspektu čtenář pozná část oné bohatosti naší komunity, jejímž krédem je
jednota v respektu k jinakosti.
Přeji všem čtenářům časopisu mnoho
poučení, poznání i zábavy.

“
JIŘÍ LACH
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Aspekt je pravidelný newsletter Filozofické
fakulty Univerzity Palackého v Olomouci.
V elektronické podobě vychází dvakrát za
semestr. Zpravidla jedenkrát za akademický
rok vychází také speciální tištěné číslo, které
je distribuováno přímo studentům, zaměstnancům a návštěvníkům FF UP v prostorách
fakulty. Newsletter je realizován studenty
ve spolupráci s děkanátem FF UP. Aspekt nabízí rozhovory se zaměstnanci, absolventy
a studenty FF UP, prezentuje aktuální grantové projekty a kulturní akce, zabývá se také
technologiemi v akademické sféře a životem
akademické obce.
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KDE DOMOV MŮJ
Text: Robert Jaworek

Na přelomu března a dubna v Olomouci proběhne
filmový festival Jeden svět. Zaměří se na téma rezonující
v posledních měsících celou Evropou – hledání domova.
O perspektivách, z jakých lze vlastní domov nahlížet, ale
i o dalších programových sekcích festivalu jsme si povídali
s jeho dramaturgyní, Zuzanou Marešovou, studentkou
filmové a divadelní vědy.
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„I ti, kteří svůj
domov a jistotu
zdánlivě mají,
často cítí, že
nikam nepatří,
a naopak. Je to
komplex řady
hodnot, situace,
v níž se
nacházíme, nikoli
něco hmotného.“

Zaštiťujícím tématem letošního
festivalu je hledání domova. Co
přesně si pod tím mají diváci
představit?
Tematické zaměření letošního ročníku vyplynulo z úvah nad
úrovní veřejné debaty o migraci. Organizátoři došli k závěru, že by bylo
vhodné zaměřit se nejenom na lidi,
kteří k nám momentálně proudí,
ale především na nás samotné. Jak
velkou část našeho domova jsme
ochotni obětovat a poskytnout
potřebným? A co pro nás vlastně
domov znamená? Víme to ještě vůbec? Téma, stejně jako samotný pojem domov, je velice široké, obtížně
uchopitelné a prostupuje všemi programovými sekcemi a každým filmem. Slovo domov neznamená pro
každého totéž. Jak definujeme tento pojem, souvisí s životní zkušeností, sebeidentifikací a hledáním vlastního místa ve společnosti. I ti, kteří
svůj domov a jistotu zdánlivě mají,
často cítí, že nikam nepatří, a naopak. Je to komplex řady hodnot,
situace, v níž se nacházíme, nikoli
něco hmotného. Tuto různorodost
se snaží zprostředkovat letošní dramaturgie olomouckého festivalu.
Budete se přímo věnovat i zemím Blízkého východu zasaženým válkou? Vznikly již snímky
věnující se současné situaci?
Takové snímky v letošní nabídce nejsou. Většina kvalitních
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filmů o této problematice je totiž
teprve ve vývoji. Vlnu dokumentů
adekvátně reflektujících současnou
situaci očekáváme příští rok. Budeme se však věnovat lidem, kteří z této oblasti prchli před válkou
k nám do Evropy, a jejich současné
životní situaci. Zařadili jsme například film Amal o integraci syrské
rodiny do běžného života v Německu vzniklý v uplynulém roce. Na něj
bude navazovat přednáška pana
profesora Josefa Jařaba s názvem
„Američané, národ imigrantů? Mají
co říci současné Evropě?“, kterou
pořádáme ve spolupráci se sdružením profesorů Societas cognitorum. V rámci tohoto programového
bloku proběhne samozřejmě také
tradiční pofilmová diskuze s diváky
a posluchači přednášky.
Tématu hledání domova se budou věnovat v sekci iShorts
i studentské filmy. Půjde pouze o počiny studentů filmových
škol, nebo jste vybírali ze širší
škály autorů?
Jedná se o filmy studentů rakouských, německých, polských, slovenských a českých filmových škol.
Celkem uvedeme pět filmů, z nichž
jeden, s názvem Strip, je dílem studentky dokumentární tvorby na
FAMU Kateřiny Turečkové, kterou
mohou mnozí diváci znát i z olomouckého univerzitního prostředí.
V roce 2013 se svým snímkem Matrix

uspěla v soutěži amatérských filmů
studentů UP V. Ř. E. D.
Sekce Mezi druhy se bude věnovat komunikaci se subjekty,
jako jsou roboti, mimozemšťani či zvířata. Bude se jednat
o pop-vědecké filmy, jaké známe
z AFO?
Nová programová kategorie
Mezi druhy klade otázku, jak vést
dialog s někým, kdo není člověk.
Možnosti interakce se zvířaty, umělou inteligencí, falešnými internetovými identitami i mimozemskými
civilizacemi nutí diváky a divačky
zamyslet se nad tím, kam až sahá
hranice lidství. AFO poskytuje tak
silné a kvalitní zázemí popularizačně vědeckého festivalu, že necítíme
potřebu vydávat se tímto směrem.
Fokusem Jednoho světa jsou i nadále lidská práva. Zmíněná programová kategorie spíše rozšiřuje tento rámec a zaobírá se navíc právy,
která mají jiné než lidské živočišné
druhy či formy života, a rozebírá
také vztahy mezi nimi. Uvedeme například film V kožešině o tom, jak se
na kožešinových farmách v Norsku
zachází se zvířaty.
Jednou z programových novinek je sekce s názvem Kdo je
tady normální?. Čím přesně se
bude zaobírat?
Kdo je tady normální? zkoumá touhu lidí se znevýhodněním, ať
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už tělesným či duševním, zapadnout
do většinové společnosti. V této
sekci uvedeme film Sedm písní pro
dlouhý život zachycující poslední
chvíle života obyvatel skotského
hospice. I když snímek zpracovává
látku, o níž se obtížně hovoří, jeho
celkové vyznění je velmi pozitivní.
Práce s lidmi v tomto hospici totiž
probíhá velkou měrou skrze hudbu,
až by se divákovi mohlo zdát, že sleduje jeden velký hudební videoklip.
Hudba pomáhá překonat těžké chvíle jak hospitalizovaným, tak jejich
příbuzným. Je to nesentimentální,
a přitom velmi citlivý dokument.
Do tematického rámce této kategorie určitě spadá i dokument Nemusíš s láskou, stačí s citem, který
je s ohledem na zemi vzniku a národnost režisérek Lenky Vochocové
a Kateřiny Bubeníčkové zařazen do
sekce Český pohled. Film odkrývá
tabu sexuálního života a jeho naplnění u lidí s mentálním handicapem.
Při následující debatě si s diváky popovídá vyškolená sexuální asistentka pro mentálně postižené Vladana
Augstenová.
Co je cílem projekcí pro seniory?
Cílem těchto speciálních projekcí je integrovat seniory do kulturního života a rozšiřovat jejich
informovanost nejen o aktuálním
dění. Chceme jim nabídnout možnost důstojně vyjadřovat vlastní
názory a ukázat, že i na jejich hlase

záleží. Seniory nijak nepodceňujeme a klademe na ně stejné nároky
jako na kteréhokoli jiného diváka.
Při výběru filmů pro tyto projekce
je proto jediným omezujícím kritériem originální znění v českém jazyce.
Dabing bohužel nemáme k dispozici
a čtení titulků je pro mnohé starší
spoluobčany obtížné. Letos jsme
vybrali film Nebezpečný svět Rajka
Dolečka Kristýny Bartošové, protože si myslíme, že spousta starších
návštěvníků festivalu bude tuto
personu znát. Možná ale netuší, že
Doleček je také popíračem genocidy
v Srebrenici. Film uvedeme rovněž
v programu pro širokou veřejnost
v kině Metropol, debatovat přijede
i jeho režisérka. Obyvatelům seniorských center z Olomouce a okolí
se snažíme zajistit maximální servis
včetně dopravy, občerstvení a asistence dobrovolníků, aby pro ně byla
účast na programu i přes zdravotní
problémy co nejsnadnější.
Kdo určuje, jaké filmy se budou promítat v Praze a v jiných
městech?
Filmy, jež budou v rámci festivalu uvedené v Olomouci, vybíráme s naším olomouckým týmem
dramaturgů. Předvýběr ze zhruba
tisícovky přihlášených filmů provádí
pražský tým, který z nich letos do
programu pražského festivalu zařadil rekordních sto dvacet tři. Následuje složité vyjednávání o získání

práv na uvedení snímků v jednotlivých regionech. Na základě toho
vznikne seznam přibližně padesáti
titulů, z něhož poté tvoří zástupci
všech měst, kde festival probíhá,
vlastní výběr. Každé město má potřebu reflektovat jiná témata a přizpůsobuje tak svůj výběr danému
publiku a aktuálním problémům.
Loni festival v Olomouci trval šest
dní, letos máme dní pouze pět, o to
ale programově více nabitých. Stále je však pro nás prioritou, aby se
jednotlivé projekce pokud možno
nekryly. Chceme totiž, aby měli lidé
možnost zajít si na co nejvíce nabízených filmů a vstřebat co nejvíce informací. Letos opět uvedeme
celkem šestnáct dokumentárních
filmů.
Jaký je poměr zahraničních
a českých filmů na festivalu?
V Olomouci je to z pravidla
zhruba osmdesát ku dvaceti. V porovnání s loňskem byla letošní nabídka českých dokumentárních filmů o něco slabší, do programu jsme
tak vybrali pouze čtyři snímky z tuzemské sekce.
Jakou akci z doprovodného programu v Olomouci bys
doporučila?
Osobně se moc těším na
komponovaný večer s názvem Na
Zemi na zemi v úterý 22. 3. v areálu kina Hoblina. Program se bude

„Každé město
má potřebu
reflektovat
jiná témata a
přizpůsobuje
tak svůj výběr
danému publiku
a aktuálním
problémům.“
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„Koncept
spolupráce se
studenty, tak
jak je nastaven
v Olomouci,
je mezi
organizačními
týmy regionálních
festivalů
naprostou raritou.
Máme štěstí,
že univerzita
produkuje
nepřeberné
množství
schopných lidí,
kteří mohou
díky festivalu
získat praktické
zkušenosti.“
12

zabývat nejrůznějšími alternativními způsoby života. V rámci projektu Promítej i Ty! promítneme film
Všechen čas na světě o rodině, která se rozhodla vzdát se společnosti
a jejích moderních výdobytků a devět měsíců žila v kanadské divočině.
V diskuzi si mimo jiné budeme klást
otázku, co vše už je dnes natolik institucionalizované, až to působí nepatřičně, rozhodneme-li se to vykonávat v rodinném kruhu. Vše završí
koncert olomoucké indie rockové
kapely Underpass a perličkou bude
možnost strávit noc pod hvězdami přímo v areálu kina. Následující
den, ve středu 23. 3., pak v Pevnosti
poznání proběhne vernisáž výstavy
fotografií Jindřicha Štreita s názvem
Hledání domova. Expozice bude zahrnovat dva cykly fotografií z roku
2015 na téma bezdomovectví. Vyvrcholením doprovodného programu
pro nás bude koncert kapely Please
the trees 31. 3. v Jazz Tibet Clubu.
Kolik lidí se na přípravách Jednoho světa v Olomouci podílí?
Loni to bylo přes šedesát
šest lidí, přičemž nejužší organizační tým čítá deset členů. Velmi
důležití jsou pro nás ale všichni, od
lidí starajících se o distribuci propagačních materiálů až po libera, na
nichž stojí vyznění celého festivalu.
V devadesáti procentech případů
jsou našimi dobrovolníky studenti
univerzity, nejčastěji z filozofické

a přírodovědecké fakulty. Velice nás
těší i zájem řady studentů středních
škol nebo naopak starších, již běžně
pracovně vytížených kolegů, kteří
se do organizace festivalu chtějí zapojit zkrátka proto, že jej mají rádi.
Koncept spolupráce se studenty,
tak jak je nastaven v Olomouci, je
však mezi organizačními týmy regionálních festivalů naprostou raritou.
Máme štěstí, že univerzita produkuje nepřeberné množství schopných
lidí, kteří mohou díky festivalu získat praktické zkušenosti. Odvrácenou stranou mince je však fakt, že
studenti přicházejí a odcházejí a je
tudíž těžší udržet kontinuitu a neopakovat minulé chyby.
Jak ses k práci pro Jeden svět
dostala?
V roce 2014, kdy koordinovaly v Olomouci festival Lenka Bičová
a Vladana Bačová, jsem se zapojila jako organizátor doprovodného
programu. Měla jsem na starosti
také komunikaci s médii. Když za
sebe tehdejší koordinátorky hledaly
náhradu, převzaly jsme po nich spolu s Janou Gajovou otěže.

Dobrovolne
na zkoušku?
Do Britského
centra!
Text: Tereza Matějková

Studium na Univerzitě Palackého
není jen o předmětech, které studenti navštěvují v rámci svých oborů. Zájemci o mezinárodní zkoušku
z angličtiny nebo jen nadšenci pro
Velkou Británii naleznou podporu
a informace v Britském centru, jehož
zřizovatelem je univerzita. „Poskytujeme zájemcům veškerou podporu
a kvalitní materiály,“ říká Martin
Štěrba, který stojí v jeho čele.
Jak Britské centrum vzniklo?
Vzniklo v devadesátých letech jako projekt British Council
s cílem rozvíjet výuku angličtiny
v zemích střední a východní Evropy.
Britská centra byla založena ve všech
větších, dnes bychom mohli říct krajských, městech a po roce 2000 byla
převáděna pod nové zřizovatele,

v našem případě to byla Univerzita
Palackého. Britské centrum organizačně spadá pod Knihovnu UP. British Council ale zůstává nadále naším hlavním partnerem.
Kde můžeme Britské centrum
najít?
Od roku 2011 sídlíme v nových
prostorách hned vedle rektorátu na
Křížkovského 8, v prvním patře, na
místě bývalého kinosálu FF UP.
Zmiňoval jste, že Britské centrum vzniklo pod hlavičkou British Council a dodnes s touto institucí spolupracuje. O co přesně
se jedná?
Tato instituce funguje na celém světě s cílem podporovat spolupráci mezi danou zemí a Velkou
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Británií v oblasti vzdělávání, vědy
a kultury. Její služby využívají nejen
zájemci o studium angličtiny a britskou kulturu, ale i vědci, podnikatelé
nebo umělci. Na začátku devadesátých let pomáhaly projekty British
Council v oblasti dalšího vzdělávání
učitelů angličtiny (mimo jiné třeba
rekvalifikace učitelů ruštiny, kteří se na angličtinu přeorientovávali
po pádu železné opony). Vznikla síť
metodických středisek, která nabízela studijní materiály pro výuku
angličtiny v době, kdy byly kvalitní
anglické materiály u nás ještě vzácné. Pořádaly se také různé kulturní akce, výstavy britských umělců,
koncerty, autorská čtení, soutěže
nebo workshopy. Vše bylo placeno
z rozpočtu British Council, neziskové
organizace financované britským ministerstvem zahraničí. Dnes se tato
přímá podpora posouvá do jiných
zemí, zejména asijských. Spolupráce s British Council a naše společné
projekty jsou postaveny na standardních partnerských vztazích.

„Pro většinu
středoškolských
studentů je
návštěva Britského
centra úplně
prvním kontaktem
s UP.“

Ve Zbrojnici nebo například
v knihovně katedry anglistiky
a amerikanistiky je k dostání velké množství materiálů v anglickém jazyce. Čím se tedy Britské
centrum liší?
V oblasti ELT (English Language Teaching) je knihovna Britského centra, co se týče rozsahu a aktuálnosti půjčovního fondu, stále

nejdůležitějším zdrojem materiálů
nejen pro studenty a pedagogy univerzity, ale i pro širokou veřejnost.
Britské centrum od svého založení v roce 1992 funguje jako veřejná
knihovna. Navíc jsme schopni zájemcům o angličtinu individuálně poradit s výběrem vhodných materiálů,
způsobů studia, případně konkrétních kurzů a jazykových certifikací.
Od vstupních rozřazovacích testů až
po získání mezinárodního certifikátu. Tím se dostáváme k další oblasti
naší činnosti: Britské centrum nabízí
pestrou škálu mezinárodních jazykových zkoušek, které si k nám přicházejí složit třeba studenti středních či
vysokých škol nebo lidé, jejichž zaměstnavatel takovou zkoušku vyžaduje. Jsou to učitelé, manažeři, pracovníci ve službách, veřejné správě
nebo cestovním ruchu. Nakonec se
s Britským centrem pojí i různé další
kulturní a společenské aktivity, které jsme sice v poslední době omezili,
ale dodnes funguje například dlouholetý čtenářský klub.
Za důležité považujeme i exkurze, které pořádáme pro zájemce
ze středních a jazykových škol. Učitelé k nám se svými studenty chodí
především proto, aby je motivovali k dalšímu studiu angličtiny. Pro
většinu středoškolských studentů
je návštěva Britského centra úplně
prvním kontaktem s UP. Snažíme
se tedy Britské centrum prezentovat v kontextu Knihovny UP a celé
15

univerzity. Všem se věnujeme s maximální odpovědností, při prezentacích se zaměřujeme především na
motivační faktor.

„Při budování
knihovního fondu
uvažujeme tak,
že když se chce
někdo naučit
dobře anglicky,
nestačí mu jen
učebnice.“
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Co
tedy
může
knihovna
nabídnout?
Knihovna Britského centra
je specializovaná knihovna zaměřená na oblast English Language
Teaching and Learning, která slouží
všem zájemcům o angličtinu – tedy
jak odborníkům v jazyce, tak laikům,
začátečníkům i velmi pokročilým.
V současné době vzniká neuvěřitelné množství materiálů pro výuku angličtiny a zároveň jsou obsahy různé
kvality dostupné na internetu. My se
ovšem snažíme systematicky vybírat
kvalitní materiály, které odpovídají současným jazykovým potřebám
a jsou vhodné pro naše evropské
prostředí.
Při budování knihovního
fondu uvažujeme tak, že když se
chce někdo naučit dobře anglicky,
nestačí mu jen učebnice. Ty tvoří
odhadem tak polovinu fondu. Druhou polovinu fondu tvoří časopisy,
filmy, dvojjazyčná literatura, beletrie, pohádky, interaktivní materiály.
Zajímáme se o tituly, které vyhrávají
prestižní ceny, jako je například The
Man Booker Prize, kupujeme to, co
je v současné době na pultech britských knihkupectví. Mnoho titulů
máme na různých jazykových úrovních i na různých nosičích – román

u nás lze najít ve formě klasické knihy, zfilmovaný na DVD, ve formě audioknihy na CD, elektronické knihy,
jako zjednodušenou četbu s audio
nahrávkou nebo ve formě komiksu
či výukového materiálu doplněného
o metodický materiál pro učitele.
Uspokojíme i zájemce o obchodní
angličtinu nebo ty, kdo chtějí blíže
poznat jazyk dětí a mládeže, slangovou angličtinu. Dále nabízíme návštěvníkům i dokumentární a hrané
filmy, které jsou k dispozici v původním znění s anglickými titulky, takže je možné jazyk slyšet a zároveň
i vidět. Audionahrávky jsou samozřejmostí i u výukových materiálů.
Zkrátka považujeme za důležité mít
možnost vnímat jazyk v širokém
kontextu. Pro člověka, který studuje
angličtinu z těchto bohatých zdrojů,
pak obvykle není problémem složit
některou z mezinárodních zkoušek.
Jakým způsobem lze získat přístup k materiálům Britského
centra?
Není na tom nic složitého.
Fungujeme úplně stejně jako veřejná
knihovna. To znamená, že v rámci
otevírací doby k nám může kdokoliv
přijít a prezenčně využívat veškeré
materiály, i kopírky nebo počítače.
Pokud si chce některé položky vypůjčit absenčně, je třeba zaplatit roční
členský poplatek ve výši 400 korun.
Po uhrazení poplatku si lze půjčovat
v podstatě vše, bez nutnosti cokoliv

jiného platit. Ve výpůjčním fondu je
asi 18 500 položek.
S jakými institucemi spolupracujete při získávání materiálů?
Snažíme se získávat originální materiály od největších nakladatelských domů, jako je Cambridge
University Press, Oxford University
Press, Macmillan, hodně objednáváme přes Amazon UK. Nakupujeme také v českých nakladatelstvích
a lokálních obchodech, které jsou
schopné kvalitní materiály objednávat. Určitou minoritní skupinu pak
tvoří dary našich partnerů a bývalých členů, kteří nám obvykle věnují
knihy, z nichž už jejich děti vyrostly.
Díky tomu máme velmi pestrou sbírku pohádek a krásných obrázkových
knížek pro nejmenší čtenáře.
Jaké mezinárodní zkoušky Britské centrum nabízí?
Při organizaci zkoušek spolupracujeme s British Council a poskytujeme možnost vykonat zkoušky
Cambridge English Language Assessment. Nejžádanější jsou zkoušky
z obecné angličtiny, jako je třeba
Cambridge English First nebo Advanced (dříve FCE a CAE). Nabízíme celou řadu různých zkoušek: zkoušky
pro děti, učitele, akademiky nebo
obchodníky, pracovníky v administrativě, právních nebo finančních
službách.

Nabízí v oblasti mezinárodních
jazykových zkoušek Britské centrum nějaké výhody pro studenty a zaměstnance univerzity?
Snažíme se naše studenty
a zaměstnance zvýhodňovat. Pedagogové, kteří používají ve výuce angličtinu, mají u nás členství zdarma.
Všichni zaměstnanci mají slevy na
přípravné kurzy, větším skupinám
studentů zařizujeme skupinové rezervace ke zkouškám, které usnadňují administraci přihlášek a mohou
také přinášet slevy. V loňském roce
se nám podařilo uzavřít dohodu
s British Council o slevách pro studenty a zaměstnance UP a v letošním roce ve spolupráci s FF UP stipendijně podporujeme studenty
filozofické fakulty denního a doktorandského studia. Stipendium
funguje tak, že se studentům vrací
určité procento z částky, kterou za
zkoušku zaplatili, přičemž tato částka se pohybuje mezi deseti až padesáti procenty podle úrovně složené
zkoušky. Takže pokud se studenti
chtějí zlepšovat v angličtině nebo se
rozhodují pro mezinárodní jazykovou zkoušku, určitě je pro ně výhodné se u nás informovat.

„V loňském roce
se nám podařilo
uzavřít dohodu
s British Council
o slevách pro
studenty
a zaměstnance UP
a v letošním roce
ve spolupráci s FF
UP stipendijně
podporujeme
studenty
filozofické fakulty
denního
a doktorandského
studia.“

„Nabízíme celou
řadu různých
zkoušek: zkoušky
pro děti, učitele,
akademiky nebo
obchodníky,
pracovníky
v administrativě,
právních nebo
finančních
službách.“
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ROZTANČENÁ
UNIVERZITA
Text: Tereza Matějková

Snaha vzdělat se a snaha vzdělávat, to je na obou
stranách vyčerpávající boj
mezi studenty a učiteli. Občas, když dochází munice
a ztráty na obou stranách

jsou veliké, je ovšem nutné
vyhlásit klid zbraní, přelézt
barikády a alespoň na jeden
večer v roce se trochu pobavit. Takovou příležitostí
může být Reprezentační ples

Univerzity Palackého, který
je již tradičně vyvrcholením
Akademických dnů. Letos
připadl na 20. února, a stejně jako v předchozích letech,
sklidil veliký úspěch.

Před hotelem NH Olomouc
Congress zastavuje jeden
taxík za druhým. Vystupují
z něj dámy, které se v mrazivém větru snaží zkrotit neposlušný tyl, ale i důstojně

vlající samet. Pánové jim
nabídnou svá rámě a rychle s nimi vybíhají k otáčivým dveřím. Hostesky
s úsměvem kynou návštěvníkům směrem k sálům a ti

odcházejí nahoru po mramorových schodech, v nichž se odráží
rozzářené lustry.
Ještě než se všichni usadí
k obrovským stolům pod těžkými
bílými ubrusy, ples začíná. Zatímco Jirka Mádl více i méně úspěšně
bojuje s moderátorským zahřívacím kolem, rektor Jaroslav Miller
předvádí jako vždy suverénní, ale
uvolněný proslov a ples tradičně
zahajuje na parketě se svou manželkou v rytmu waltzu. K tanci
a poslechu hraje TOP Band, který si pro tuto příležitost připravil známé české i světové melodie
upravené pro standardní i latinskoamerické tance. Po uhlazeném
TOP Bandu se na jevišti objevuje
skupina asi třinácti mužů různých
věkových kategorií a každý z nich
má v ruce miniaturní kytaru.
Ze začátku se zdá, že taková sestava příliš nezapadá do poněkud
formální atmosféry plesu, ovšem
už po první písni na parketu tančí
velké skupiny studentů a učitelů.
Možná, že na hit I Can‘t Get No
Satisfaction se k nim přidává i samotný rektor.
Jako zlatý hřeb večera vystupuje na podium Kamil Bublík,
student Teorie a dějin dramatických umění, který v loňském roce
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přebásnil píseň svého idola Karla
Gotta Jdi za štěstím. Vznikla tak
studentská hymna zkouškového
období Jdi potřetí. Kamil odstartoval své vystoupení originální verzí
písně, po neutuchajících prosbách
z publika pak přidal i tu svou. TOP
Band se ještě na chvíli vrací, aby
zahrál pár posledních písní pro neúnavné tanečníky. Ve dvě hodiny
ráno ples opravdu končí. V šatně
ještě dostává každá dáma bílou
růži a parkoviště před hotelem se
už zase plní taxíky.

PŘIJÍT
NĚMČINĚ
NA CHUŤ
Text: Robert Jaworek

Německojazyčná kultura měla zásadní vliv na utváření českých
dějin. Dnes je Německo naším významným ekonomickým
partnerem. Přesto toho o Němcích a Rakušanech příliš
mnoho nevíme, soudí Patrik Varga, jeden z organizátorů
Olomouckých dnů německojazyčné kultury, jež si kladou za
cíl to napravit.

Loni se uskutečnil první ročník
Olomouckých dnů německojazyčné kultury. Festival vznikl při
příležitosti 20. výročí založení
Německé knihovny v Olomouci.
Kdo s tímto nápadem přišel?
Iniciátorem nápadu byla Miroslava Dvorská z Německé knihovny, jež vede i filmový klub zaměřený
právě na německojazyčnou kinematografii. Na katedře germanistiky
vznikal podobný nápad de facto paralelně v hlavách několika studentů,
které zároveň podpořila paní profesorka Ingeborg Fialová. Proto bylo
optimální obě linie spojit. Naším cílem je popularizovat německý jazyk
a německojazyčnou kulturu mezi
širší olomouckou veřejností.
Jaký měl festival ohlas?
Velký ohlas očekáváme, stejně jako loni, u žáků základních
a středních škol, případně u studentů, to je pro nás ideální cílová skupina. Pořádáme různé workshopy
či jazykové tandemy, letos jsme připravili i výlet do zoo. Veliký zájem
vzbudila přednáška Oldřicha Břenka
z katedry germanistiky. Mluvil o výhodách studia němčiny, co může člověku přinést v ekonomickém i osobním rozvoji. Celkově se ale dá říct,
že festival měl značný ohlas napříč
všemi možnými skupinami.
Proč by měla Čechy zajímat právě německojazyčná kultura?
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Podle mě je to pro Čechy
jazyk a kultura naprosto zásadní, protože české dějiny a myšlení
po spoustu staletí spoluurčovala.
V Olomouci vidíme stopy německojazyčné kultury neustále kolem
sebe, v centru města prakticky na
každém kroku. Dějiny německé
Olomouce jsou jedním z témat festivalu. Návštěvníci se mohou těšit
na komentované prohlídky města.
Neopomenutelnou skutečností je
rovněž to, že Německo a Rakousko
jsou naši významní sousedé důležití
i ekonomicky.
Která oblast německé či rakouské kultury je Vaší oblíbenou?
Vždy jsem tíhnul k německému romantismu, postupně vystupňovala má snaha spojovat německou a ruskou filologii, které jsem
studoval, v zájem o Thomase Manna.
Jeho novely Tonio Kröger a Smrt
v Benátkách mě uchvátily okamžitě,
teprve při opakovaném čtení jsem si
ale uvědomil, jak zásadní roli v nich
ruský element hraje. Tento německý romanopisec byl ruskou kulturou
fascinován po celý svůj život.
Přijedou do Olomouce číst němečtí či rakouští spisovatelé?
Loni přijal naše pozvání původem pražský spisovatel žijící v Berlíně, Jan Faktor, který tehdy předčítal
ze své nejnovější knihy. Letos k nám
zavítá Tomáš Dimter, překladatel

„V Olomouci
vidíme stopy
německojazyčné
kultury neustále
kolem sebe,
v centru města
prakticky na
každém kroku.“

současné německé literatury. Překládal mimo jiné díla Thomase Bernharda či Christiana Krachta. Přednášku bude mít v Divadle na cucky.
Pochází dramaturgové festivalu
i z řad studentů?
Ano, spolupracují s námi přímo i studenti. Výraznou roli v chodu a formování festivalu zastává
Štěpánka Ištvánková, letos se k úzkému organizačnímu týmu připojil
Michal Urban. Studenti běžně zastávají pozice hostesek. S přípravou nám ale pomáhají i pedagogové
z katedry germanistiky a pedagogické fakulty. Program tvoříme kolektivně a do jisté míry spontánně, aby
byl festival co nejpestřejší. Rozhodující slovo má Miroslava Dvorská,
spolupracuje totiž s Goethe-Institutem, který nám většinou pomáhá
zajistit projekce filmů a hosty.
Německé a rakouské firmy jsou
pro ekonomiku České republiky
podstatné. Spolupracuje katedra germanistiky s firmami v Olomouckém kraji?
Pod hlavičkou katedry germanistiky jsme oslovovali německé
firmy z okolí se žádostí o sponzorský dar. Myslíme si, že by mohly mít
zájem popularizovat u nás německojazyčnou kulturu.
Popularizaci němčiny u nás
se věnuje například projekt

Šprechtíme. Zvedá se podle Vás
zájem lidí o němčinu?
Velkou zásluhu na popularizaci němčiny u nás mají určitě Goethe-Institut spolu s Rakouským kulturním fórem. Podle mé zkušenosti
však v České republice bohužel v posledních letech zájem o němčinu rapidně upadá. Důvod je asi nasnadě,
všichni se učí anglicky a mají pocit,
že to stačí. Jednu z příčin vidím
v tom, že Němci a Rakušané sami
bez problému anglicky komunikují,
což je na jedné straně chvályhodné
a vzhledem k postavení angličtiny ve
světě zcela pochopitelné, na druhé
straně mám ale pocit, že tím němčina jako jazyk vědy a kultury do
značné míry trpí. Vím o jedné konferenci v Německu, jíž se účastnili takřka výhradně Němci, a přesto byla
celá vedená v angličtině. Na českých
středních školách se často posouvá
před němčinu, coby druhý cizí jazyk,
španělština.

„Němci a
Rakušané sami bez
problému anglicky
komunikují, což
je na jedné straně
chvályhodné
a vzhledem
k postavení
angličtiny
ve světě zcela
pochopitelné,
na druhé straně
mám ale pocit, že
tím němčina jako
jazyk vědy
a kultury do
značné míry trpí.“

Kde se letos festival uskuteční
a jak dlouho bude trvat?
Trvat bude od 4. do 8. dubna na různých místech, snažili jsme
se jich vymyslet co nejvíce. Od Konviktu a nedávno otevřené kavárny
Coffee Library přes olomoucké ulice
a zoo až po Divadlo na cucky a Vědeckou knihovnu. Veškeré informace se návštěvníci dovědí na stránkách katedry germanistiky, ale i na
facebookových stránkách festivalu
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či Vědecké knihovny. Stejně jako
loni budeme po univerzitě a městě
roznášet letáky.

„Všichni znají
Café Mahler, ale
málokdo ví, proč
nese kavárna
zrovna tento
název.“
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Mohl byste vypíchnout hlavní
lákadla programu?
To záleží hlavně na cílových
skupinách. Pro školou povinné vidím jako největší lákadlo již zmiňovanou přednášku Oldřicha Břenka,
pro širší zainteresovanou veřejnost
pak překladatelský seminář Tomáše
Dimtera ve freskovém sále a také
literární procházku německou Olomoucí. Gustav Mahler, Ludwig Wittgenstein, Edmund Husserl, W. A.
Mozart – všechna tato jména jsou
s městem neodmyslitelně spjata.
Všichni znají Café Mahler, ale málokdo ví, proč nese kavárna zrovna
tento název. Rád bych chtěl také
všechny pozvat na vernisáž Lasseho
Waldschneidera v prostorách Coffee Library.

K vývoji volební reformy
Text: Barbora Hrabalová

V minulém čísle jsme si s Tomášem Lebedou povídali
o možnostech vylepšení systému voleb do Akademického
senátu FF. Pracovní skupina, v jejímž čele stojí, se zabývala
různými návrhy změny hlasování, otázkou elektronické
volby či například vytvořením etického kodexu. Prvním
schváleným krokem je zavedení mechanismu ordinálního
neboli Bordova hlasování. Nově budou voliči určovat pořadí
kandidátů pomocí preferenčních hlasů. Podle Tomáše
Lebedy tento systém přinese vyrovnanější soutěž a dá
tak prostor i menším katedrám, které mnohdy v senátu
nejsou dostatečně zastoupeny. Na novém postupu se
senátoři shodli jednohlasně při zasedání 24. února.

Návrat
normativní
úlohy
humanitních
ved
Text: Robert Jaworek

Měly by humanitní vědy vytvářet vzory pro rozvoj
společnosti? Mohou filozofové usnadnit práci fyzikům? A může se věda inspirovat uměním? Nejenom
o těchto otázkách filozofie vědy jsme se bavili s Lukášem Zámečníkem z katedry obecné lingvistiky.
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„Filozof
nedisponuje
žádnou speciální
znalostí, kterou by
měl navíc oproti
přírodovědcům.
Schopnost
kritického myšlení
a konceptuální
analýzy by totiž
měla být základní
podmínkou
jakékoliv vědecké
činnosti.“

Zabýváte se jak fyzikou, tak filozofií, což je na české poměry poměrně nezvyklá kombinace. Co
vás na fyzice a filozofii zajímá?
Proč jste se rozhodl tyto dvě
disciplíny skloubit?
Kořeny těchto zájmů se táhnou až k mému studiu na střední
škole, kde jsem měl fyzikáře s velmi širokým záběrem znalostí nejen
z přírodních, ale i společenských
věd, který vedl filozofický kroužek.
Když jsem začal později studovat na
vysoké škole historii společně s filozofií, zajímala mě nejvíce témata
týkající se analytické filozofie a jejích odnoží. Jednou z nich je filozofie
vědy, v níž hráli důležitou roli právě
přírodovědci, konkrétně fyzikové.
Čím si mohou být tyto dvě disciplíny přínosné?
Obecně je v českém prostředí
vžité přesvědčení, že filozofie je přírodní vědě na hony vzdálená, protože se týká oblastí, které jsou přírodní vědě nepřístupné. Přitom naopak
v současnosti nejlépe vzkvétají právě specializované obory filozofie
vědy, jako filozofie chemie, filozofie
ekonomie či filozofie fyziky. Tento
trend začal už zhruba před dvaceti
lety a přiblížil filozofii vědy, která
se zabývá někdy až příliš obecnými
problémy, agendě jednotlivých soudobých vědeckých disciplín. Důležitým důvodem tohoto přístupu je
snaha filozofů najít pro sebe nějaké
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smysluplné pole působnosti, aby
byla jejich práce více vidět.
Věnují se filozofii vědy také vědci samotní?
V rámci specializovaných disciplín jako filozofie fyziky či chemie
tomu tak rozhodně je. Vztah přírodovědců k filozofii je například v anglosaském prostředí na odborné rovině vstřícnější než u nás. Když se ale
na vztah filozofie a vědy podíváme
z vnějšku, z populární roviny, vidíme
častěji, že popularizující vědci jako
Lawrence Krauss nebo Richard Dawkins projevují vůči filozofii záměrně
výrazný despekt. Někdy ji poněkud
ukvapeně řadí po bok teologie či
přímo náboženství. Nebo se alespoň
snaží ukázat, že garantem vysvětlení by měla být pouze přírodní věda,
protože filozofie už dnes nepřinese
nic nového. Bohužel k tomu řada filozofů sama přispívá. Filozofičtí naturalisté upozorňují na to, že filozof
nedisponuje žádnou speciální znalostí, kterou by měl navíc oproti přírodovědcům. Schopnost kritického
myšlení a konceptuální analýzy by
totiž měla být základní podmínkou
jakékoliv vědecké činnosti. Když ale
důkladněji zkoumáme, co se skutečně odehrává při vědecké teoretické
činnosti, zjistíme, že mezi vědci a filozofy existuje docela plodná spolupráce. Při vytváření nových teorií je
vědecká činnost v podstatě pojmová hra, dost podobná filozofickému

metafyzickému spekulování. Při
konstruování teorií a vybírání vhodných matematických nástrojů pro
danou oblast bádání vytvářejí vědci jakési zkusmé ontologie, které se
následně snaží testovat.
Mohl byste uvést příklad?
Pěkným zdrojem příkladů je
kvantová fyzika, o jejíž axiomatizované podobě se doposud vedou spory, ačkoliv patří k nejlépe empiricky
potvrzeným teoriím a je základem
celé částicové fyziky – standardního
modelu částic a interakcí. Základní
úskalí se týká povahy částic, tak jak
je chápe kvantová fyzika. Když si
vzpomeneme na středoškolskou fyziku, určitě si vybavíme částice plynu v nádobě rozdělené na dvě stejné části. Řekněme, že částice budou
dvě. Všechna možná uspořádání
částic v nádobě jsou tři – obě částice nalevo, obě napravo, nebo jedna
a jedna. Právě tomu upořádání jedna a jedna budou v klasickém případě odpovídat dvě možnosti, mikrostavy. Protože pokud víme, že jedna
částice je Petr a druhá Pavel, pak
když si vymění místo, realizují stejné
uspořádání, ale odlišnou variantu
tohoto uspořádání. V kvantové fyzice ovšem uspořádání jedna a jedna
bude odpovídat pouze jeden mikrostav. Jak tomu můžeme rozumět?
Filozof fyziky Steven French radí,
abychom se, vzhledem k tomu, že
jednotlivé částice postrádají vlastní

identitu, vzdali objektového pojímání fyzikální reality a za skutečně
existující pokládali struktury vyjádřené základními fyzikálními zákony.
Vidíme, že v základech kvantové
fyziky vězí problémy, které tradičně rozpoznáváme jako filozofické –
vztah mezi pojmy entita a identita.
Zmínil jste Krausse a Dawkinse,
kteří jsou mimo jiné výraznými popularizátory vědy. Našel
byste někoho podobného z řad
filozofů?
To je dlouhodobý problém,
vyskytující se minimálně od osmdesátých let minulého století. Pěkně jej
zachytil John Brockman v knize Třetí kultura. Přírodovědci prostě přebrali otěže popularizace. Respektive
tam, kde měli dříve slovo humanitní
vzdělanci, kteří se snažili ovlivňovat,
jakým směrem se bude společnost
vyvíjet, je dnes slyšet především přírodovědce. V Brockmanově knize
se významné osobnosti, fyzikové,
biologové, informatici apod., vyjadřují k důležitým objevům ve své
oblasti se společenským přesahem.
Mezi všemi dotazovanými byl tehdy
pouze jeden filozof, Daniel Dennett,
který bývá vnímán jako příkladný
příznivec přírodovědných řešení filozofických problémů. Dnes je situace trochu jiná, v podobných projektech se už vyskytuje více filozofů.
Bohužel v naprosté většině jsou to
opět filozofičtí naturalisté, kteří ve

„Přírodovědci
prostě
přebrali otěže
popularizace.
Respektive tam,
kde měli dříve
slovo humanitní
vzdělanci, kteří se
snažili ovlivňovat,
jakým směrem se
bude společnost
vyvíjet, je dnes
slyšet především
přírodovědce.“
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svých prohlášeních oslavují postupy
přírodních věd.
Může sloužit filozof jako moderátor vědecké diskuze?
Jak už jsem zmiňoval v souvislosti se specializovanými filozofiemi vědeckých disciplín, filozofové
takto skutečně fungují. Dialog mezi
přírodovědci a filozofy probíhá na
odborné rovině přirozeně, při řešení
konkrétních vědeckých problémů.
Konceptuální práce filozofů, kteří
navrhnou varianty možných ontologií, je završena přírodovědci, kteří
provedou testování a naleznou potřebnou empirickou evidenci. To samozřejmě nemusí znamenat, že pro
úspěšnou vědeckou práci si musí
každé vědecké pracoviště pěstovat
kabinet filozofie vědy. Bohatě stačí,
když jednotliví vědci disponují filozofickým rozhledem.
„Můžeme být
samozřejmě
výzkumníky
na daný problém,
vždycky ale
musíme mít
zázemí v nějaké
zdrojové
disciplíně. Když
ho postrádáme,
pohybujeme se
na vodě a stáváme
se užvaněnými
transdiletanty.“

V současnosti je rozšířeno přesvědčení, že ve vědě nastala fáze
postdisciplinarity, kdy je výzkum oborů nahrazován studiem jednotlivých problémů. Lze
tedy ještě hovořit o hierarchii
vědeckých disciplín?
Určitě ano. Hierarchie vazeb
fyzika – chemie – biologie je stále
základním předpokladem a současně prostředkem k rozvoji speciálních věd. Především ve vztahu
biologie a jejích odnoží, jako jsou
například neurovědy. Na druhou

stranu existují alternativní přístupy, které se snaží nacházet hranice
vlivu mezi jednotlivými vědeckými
disciplínami na jiných rovinách, než
zpřístupňuje intuitivní objektově
realistický pohled, který nás vede
od fermionů a bosonů k atomům
a molekulám a od nich k DNA a proteinům. Takto se kolem tradiční
molekulární biologie shlukují obory s různým stupněm rozvinutosti,
jako jsou bioinformatika, biolingvistika nebo biosémiotika. Bylo by
zbytečně puristické, pokud bychom
si apriorně zapověděli zkoumat živé
systémy z hlediska jejich informačního obsahu, komunikačních dispozic nebo případně znakové povahy.
Postdisciplinarita je charakteristická
spíše pro oblast sociálních a humanitních věd, v nichž se rezignovalo
na ucelenou výpovědní sílu jednotlivých disciplín. Dnes můžeme s nostalgií, možná nepatřičnou, vzpomínat na přelom 19. a 20. století, kdy
byla sociologie vnímána jako centrální věda, téměř královna věd. Na
schopnosti společenskovědních disciplín se rezignovalo, zjednodušeně
řečeno, neblahou zásluhou postmoderny. Ta naučila humanitní myslitele chápat univerzalizující přístup
ve společenských a humanitních vědách jako největší zlo, protože vede
ke zhoubným společenským ideologiím. Přišlo tedy rozmělnění, které
bylo vnímáno jako potřebné, aby
se zabránilo přeměně nějaké teorie
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v nátlakový nástroj určité společenské zájmové skupiny. Nemá smysl
to odsuzovat, je to pochopitelné,
především po zkušenostech z dějin 20. století. Problém je ale podle
mě v ukotvení té které oblasti humanitního zkoumání. Můžeme být
samozřejmě výzkumníky na daný
problém, vždycky ale musíme mít
zázemí v nějaké zdrojové disciplíně.
Když ho postrádáme, pohybujeme
se na vodě a stáváme se užvaněnými transdiletanty.
„Společenské vědy
by se měly snažit
vytvářet vzory pro
rozvoj otevřených
společností.
Je to návrat
systematizované
normativní úlohy,
kterou dříve
ve společnosti
zastávaly.“

34

V anotaci Vaší nedávno vydané
knihy Nástin filozofie vědy stojí otázka, zda skončí sociální
a humanitní obory jako karikatury uměleckých spolků. Je důvod se toho obávat? Dostáváme
se snad do bodu, kdy se sociální a humanitní obory stávají
samoúčelnými?
Nemám nic proti tomu, když
se některá humanitní zkoumání
mění spíše v uměleckou činnost. Samoúčelnost pro mě vzniká ve chvíli, kdy výstup humanitního vědce
nemá ani povahu uměleckého díla,
kdy se jedná o pusté teoretizování bez systematického vysvětlení
širší oblasti zkoumání. Většina humanitních vědců se bude asi bránit
tím, že oblast, kterou zkoumají, je
natolik komplexní – tím, že je v ní
lidský aktér, že by byla jednotná
teorie příliš trivializující. Načež nastoupí naturalista a řekne: vykliďte

pole a přenechejte je neurovědám,
což samozřejmě nejde. Jenom velmi
naivní naturalista si může myslet, že
budeme jednou pouze na základě
znalostí našeho mozku schopni rozhodovat například v otázkách etiky.
Myslím si, že společenské vědy by
se měly snažit vytvářet vzory pro
rozvoj otevřených společností. Je to
návrat systematizované normativní
úlohy, kterou dříve ve společnosti
zastávaly. Většina dlouhodobě provozovaných teoretických spekulací
totiž nakonec prosákne do společnosti, ačkoliv v případě humanitních věd s delším časovým odstupem. To, že nedokážeme v otevřené
společnosti zabránit rozmělňování
etického myšlení, je novodobým dědictvím neschopnosti humanitních
věd.
Lze vnímat současnou situaci
tak, že mají přírodní vědy náskok před těmi společenskými
a nyní by mělo nastat srovnání
pozic?
O tom se sice často mluví
a je to hezké, ale společenští vědci
to budou jenom těžko akceptovat.
Rozšířená je představa, že neparadigmatičnost humanitních oborů
je dána z jejich definice. Kvůli komplexní povaze zkoumaných společenských jevů se jejich kontury neustále přelévají. Konkrétně na FF
UP ale vnímám jako velmi pozitivní
snahu, aby společenské vědy úžeji

spolupracovaly s těmi přírodními.
Katedra obecné lingvistiky se zabývá kvantitativní lingvistikou, statistika zabudovaná do lingvistického
softwaru nám umožňuje pracovat
s jazykovými jevy pomocí metod založených na matematice.
Existuje vůbec nějaká komplexní a doslovná definice vědy?
To je až příliš obecná otázka. Sám za sebe bych řekl, že věda
je systematizovaná výzkumná činnost s přiměřeně vymezenými metodami, která disponuje schopností
vytvářet teorie sloužící k vysvětlování zkoumaných jevů. Dokáže tyto
teorie empiricky testovat a současně reflektuje dějinnost takového
počínání.
Rakušan Paul Feyerabend odsuzoval vědecké metody, které podle něj svými pravidly omezují
činnost vědců a vědecký pokrok.
Feyerabend bývá občas příliš
příkře řazen mezi postmodernisty.
Je pravdou, že mezi filozofy vědy byl
asi největším bouřlivákem a jeho
texty jsou spíše hravé a provokativní záležitosti než systematické
studie. Na druhou stranu v některých textech postupoval velmi systematicky. Jeho nejslavnější kniha
Rozprava proti metodě, která pojednává o kauze Galilei, ukazuje
celou řadu důležitých a na první
pohled neuchopitelných podmínek,

za jakých mohl vzniknout vědecký
výzkumný program novověké vědy.
Nerozhodovalo se o teorii, která by
byla, jak je jednoduše konstatováno,
v rozporu s nějakou církevní dogmatikou, ale o celém výzkumném programu tradiční ptolemaiovské astronomie, vůči níž neměla Galileiho
koncepce šanci uspět, protože byla,
mimo jiné, velmi chudá na dostatečnou empirickou evidenci. A přesvědčivě empiricky potvrdit, že se
Země skutečně otáčí kolem Slunce,
se podařilo až o mnoho desítek let
později.
Lze vnímat Feyerabendův metodologický anarchismus jako prolnutí přírodních věd a filozofie?
V určitém úzkém ohledu asi
ano, protože Feyerabend nesouhlasil s tím, že by měli filozofové patent
na rozum. Vymezoval se v tomto
ohledu vůči Popperovi. Prosazování
heuristické zásady anything goes je
vlastně vyjádřením důvěry ve schopnost vědce sám kreativně vytvářet
a volit vhodná řešení teoretických
problémů. Fayerabend je rovněž autorem knihy Věda jako umění, v níž
se snaží ukázat, že právě kreativita,
či chceme-li onen zmiňovaný anarchistický přístup, a nikoliv strnulé
poslouchání metody vede vědce
k pokroku nejvýrazněji. Nicméně
těžko to můžeme brát univerzálně,
protože pokud by se rezignovalo na
systematičnost a metodu, vědecká
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činnost ztratí směr a vědecký pokrok se zastaví. Mluvit o vědeckém
pokroku by pak bylo stejně nesmyslné jako mluvit o pokroku
uměleckém.
„Vědecký pokrok
je dle mého soudu
vždy přínosný,
protože pokud je
možný a pokud
se dlouhodobě
děje, je to důležitý
signál, že žijeme
v otevřené
společnosti.“

Jakou roli dle Vás zastává
věda ve společnosti? Lze nahlížet vědecký pokrok vždy jako
přínosný?
Ano, vědecký pokrok je dle
mého soudu vždy přínosný, protože
pokud je možný a pokud se dlouhodobě děje, je to důležitý signál, že
žijeme v otevřené společnosti. A žít
v otevřené společnosti je podle mě
rozhodně lepší, než žít ve společnosti uzavřené. Touha poznávat,
vysvětlovat, propojovat poznatky
a samozřejmě také rozeznávat chyby a nalézat lepší řešení je jedním
z nejcennějších duševních stavů,
v jakých se člověk může nacházet.
A co morální aspekty vědeckého
pokroku?
Pro vědce je hlavním etickým
apelem pravda. V postmoderním
společenskovědním chumlu se myslitelé často vyjadřují natolik mlhavě,
že často vlastně posluchače klamou,
někdy, obávám se, i záměrně. Myslím si, že to je hlavní etická otázka,
se kterou je vědec konfrontován –
usilovat o pravdivé poznání. Ačkoliv nemáme vyjasněno, jakou teorii
pravdy pokládat za správnou, což je
samozřejmě trochu ironické.
Na druhou stranu vyčítat vědcům,
že objevili něco, co je nebezpečné,

a tak by to vlastně ani objevovat
raději neměli, je pomýlené. Zneužít
se dá jakýkoliv nástroj, dobře naostřená tužka, stejně jako těžký svazek
Heideggerových spisů. Pokud si budeme zakazovat možnost poznávat,
přestane být naše společnost otevřená. A o tom jsme už mluvili.

cervená nit
univerzity
Text: Robert Jaworek

Každý je s ním více či méně často ve styku, řada
z nás si zde chodí pro radu. Někteří jsou vůči němu
občas kritičtí, avšak nikdo z nás by se bez něj neobešel. S Klárou Seitlovou, proděkankou pro studijní
a sociální záležitosti, jsme si povídali o studijním
oddělení.
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„Pokud mám něco
dobře učit nebo
o tom psát, měla
bych znát realitu
dané oblasti.“

„Spojujeme
studenty
a akademiky,
pomáháme jim
ohlídat si formální
povinnosti vůči
univerzitě
a orientovat se
v systému studijní
agendy.“
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Odborně se zabýváte projektovým řízením a psychologií práce,
jste rovněž proděkanka pro studijní a sociální záležitosti. Chtěla
jste své vědomosti a poznatky
upotřebit v praxi, nebo jste se
pouze chopila pracovní příležitosti, která se naskytla?
Vzhledem k tomu, že mou
pracovní náplň tvoří spousta úkolů
projektového charakteru, využívám
plně vědomosti, jež jsem při studiu
získala. Vezměte si například loni
zavedené hodnocení nejlepšího pedagoga FF. Byla to zcela nová věc,
museli jsme nastavit harmonogram,
metodiku, přesný cíl měření… Co se
řízení lidských zdrojů, respektive oblasti psychologie práce týče, pracuji
s lidmi, takže zde rovněž zúročuji své
studium. Pokud myslíte praxi v oblasti psychologie práce, tak tu jsem
měla ještě dříve, než jsem začala pracovat na pozici studijní proděkanky.
Myslím si, že pokud mám něco dobře učit nebo o tom psát, měla bych
znát realitu dané oblasti.
Studijní oddělení je jakousi spojnicí mezi studenty a univerzitou. Nakolik náročné je udržet
chod této agendy?
Bez studentů a akademiků by
studijní oddělení nebylo. Nevnímám
studijní oddělení však pouze jako
místo, kde se zadávají a vyhledávají
data nebo kde se „hlídá“ STAG, jak

na něj bývá někdy nazíráno. Spojujeme studenty a akademiky, pomáháme jim ohlídat si formální povinnosti vůči univerzitě a orientovat se
v systému studijní agendy. Tím, že si
celý proces přijímacího řízení (tedy
přípravu zadání testů, vlastní průběh zkoušek i vyhodnocení) realizujeme na fakultě sami, jsme častokrát
také těmi prvními, s nimiž přichází
uchazeči do kontaktu. Jsme s uchazeči a později s těmi šťastnějšími,
studenty, ode dne otevřených dveří
přes prezentaci na veletrzích vzdělávání až po promoce. Občas nás kontaktují i absolventi, kteří zapomněli,
kam si schovali diplom, a potřebují
jeho duplikát. Udržet chod studijní
agendy chce někdy notnou dávku
energie.
Neleží studijní oddělení mezi
dvěma mlýnskými koly, kdy jsou
na jedné straně katedry a na té
druhé studenti?
Častokrát je to tak, že balancujeme mezi požadavky pedagogů
a studentů. Vždy se ale snažíme, aby
to bylo ku prospěchu věci, ačkoli se
někdy může zdát, že pouze lpíme na
formálních náležitostech. Na všechny věci je možné nahlížet z různých
úhlů – studenta, dané studijní referentky, katedry či vedení fakulty. Věřím tomu, že společným cílem všech
stran je mít úspěšné absolventy, kteří budou dělat čest naší alma mater.

Práce studijního oddělení je červená
nit vinoucí se od začátku až do konce
studia, která by tomu měla pomoci.
Chodí na studijní oddělení studenti často s žádostmi, kterým
nemůžete vyhovět?
Neřekla bych, že často, ale
chodí. Když přijde někdo s netradičním požadavkem, neříkáme hned ne.
V dnešní době máme všichni spoustu
požadavků, své představy a svobodnou mysl. Ačkoli by člověk kolikrát
některým z nich rád vyhověl, kvůli
platným předpisům to prostě nejde.
Každý má svůj vlastní život a problémy, každý má jinou hranici frustrační tolerance. Snažíme se měřit všem
stejným metrem, pokud někomu něco
povolíme nebo zakážeme, k jinému
bychom se měli zachovat stejně.
K jakým nejčastějším problémům
mezi studenty, studijním oddělením a katedrami dochází?
Několikrát
zprostředkovaná
informace se zkreslí. Bohužel potom
může dojít k mylnému přesvědčení,
že něco nejde, anebo naopak jde. To
je největší úskalí komunikace v rámci
fakulty.
Nedávno se spustil nový systém
evaluace předmětů. Jak vznikal?
Dlouhodobě se na fakultě snažíme zavést jednotnou evaluaci studia,
protože si myslíme, že to dává smysl.
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S novým vysokoškolským zákonem
to bude navíc jedno z kritérií pro
hodnocení vysokých škol. Evaluace je
hodně široký pojem. Můžeme se bavit o evaluaci předmětů, pedagogů,
studijních oborů či programů… My
jsme aktuálně zavedli novou evaluaci předmětů. Zkusili jsme to už před
několika lety nastavit jednotně přes
IS STAG. Tehdy měly vlastní systém
hodnocení i některé katedry a dále
bylo povinné hodnocení vybraných
předmětů zapojených v grantech
dle požadavků ESF. Takže si dovedu
představit, že student, který měl
reagovat na evaluaci jednoho předmětu na třech různých platformách,
nebyl nadšený. Vyčkali jsme tedy do
chvíle, kdy nastane příhodnější situace. V mezidobí pracovala na nové
evaluaci metodická skupina, do níž
se mohli přihlásit jak studenti, tak
pedagogové. Výsledkem bylo spuštění jednotné evaluace přes portál
EDIS v zimním semestru 2015.

„Jednotná a jasná
evaluace bude
určitě přispívat
k lepšímu
hodnocení naší
vysoké školy.“

Zmínila jste evaluaci požadovanou novým vysokoškolským zákonem. Ví se už alespoň přibližně, jak bude vypadat?
Fungování vysokých škol by
se ve chvíli, kdy bude nový vysokoškolský zákon uveden v platnost,
mělo výrazně změnit. Již nyní známe základní obrysy. Jednou z oblastí
změn jsou právě pravidla pro systém
hodnocení kvality vysokých škol,

kam spadá i evaluace. Co víme jistě
je, že jednotná a jasná evaluace bude
určitě přispívat k lepšímu hodnocení
naší vysoké školy.
Máte na starosti také přijímací
řízení. Kdo všechno se podílí na
jeho organizaci? Když pominu
přihlášky, nakolik dopředu je
nutné jej plánovat?
Formální harmonogram přijímacího řízení pro nadcházející akademický rok se schvaluje na přelomu
května a června. S přípravami se tedy
začíná déle než rok před samotnými
přijímačkami, vlastně ještě v průběhu těch právě aktuálních. Největší
objem práce nám začíná v září, kdy
se připravují prezentace na již zmíněné veletrhy vzdělávání a Den otevřených dveří. K prvnímu listopadu
musí být vždy zveřejněny všechny
informace k přijímacímu řízení, a to
se netýká jen seznamu nabízených
studijních oborů v katalogu. Do konce února se podávají přihlášky. Další
vlna práce pak přichází se samotnou
přijímací zkouškou, tedy květen –
červen. Je zapotřebí, aby se zapojily
jak katedry, tak děkanát. Organizaci
řídíme na studijním oddělení.
Kdo opravuje fakultní testy všeobecných studijních předpokladů?

Dříve se vyhodnocení testů
věnovala firma, od loňského roku
jsme vytvořili interní tým z členů
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filozofické fakulty a automatické
vyhodnocení výsledků si tak provádíme sami. Jednak je to finančně
výhodnější, zadruhé se data nevynášejí ven a proces vyhodnocování je
o něco rychlejší.

„Ačkoli
demografická
křivka klesá,
držíme si pořád
relativně stejný
počet uchazečů.“

Kolik uchazečů o studium se na
FF UP každým rokem hlásí?
V minulém roce kolem 7 500
uchazečů. Ačkoli demografická křivka klesá, držíme si pořád relativně
stejný počet uchazečů. Začala jsem
si však všímat trendu, že uchazeči
podávají vícero, někdy až sedm, přihlášek na různé kombinace oborů.
Na kolik je podle Vás při výběru
univerzity ovlivňuje den otevřených dveří?
Dny otevřených dveří bývají
vždy v listopadu a lednu, v nejexponovanější období, kdy se uchazeči
začínají rozhodovat, kam se přihlásí.
Myslím si, že spolu se studijními veletrhy jsou dny otevřených dveří důležitým okamžikem pro jejich výběr.
Nelze však říci, že jen díky této akci
si držíme vysoký počet uchazečů.
Klíčovými kritérii pro výběr oboru je
také prestiž univerzity, možnosti zahraničního studia a mnoho dalších.
Připravuje si každá katedra jeho
program sama, nebo je zaštiťován děkanátem?
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Celkovou organizaci dne otevřených dveří (informační stánky
s propagačními materiály, mapky
apod.) zajišťujeme ze studijního oddělení ve spolupráci s kolegy proděkany a technickým oddělením.
Máme na starosti rovněž prezentaci
s obecnými informacemi o fakultě
a možnostech studia. Další prezentace a program si připravují jednotlivé katedry samy. Mají tak možnost
vdechnout uchazečům své kouzlo.

Na západním cípu
Evropy
Text: Robert Jaworek
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Zima již sice pomalu
odeznívá, není však od věci nabrat

se starým téměř na každém kroku.
Výtečným způsobem, jak

trochu sil pro nadcházející jaro
v teplejších zeměpisných šířkách.
Lisabon se co do památek příliš
neliší od ostatních evropských
metropolí.
Žádný
z
jeho
návštěvníků si ale nenechá ujít
náměstí Praça do Comércio, jež
je vstupní bránou do jeho centra.
Ze sousedící nejstarší městské
čtvrti Alfama dohlíží na město
z návrší hrad svatého Jiří. Odměnou
za výstup k hradbám bývalé
maurské rezidence vám bude
krásný výhled na řeku Tejo,
nad níž se tyčí Most 25. dubna.

poznat Lisabon, je projížďka sto
let starou zářivě žlutou tramvají
č. 28 spojující náměstí Praça
Martim Moniz s Campo Ourique.
Ocení ji hlavně ti, jimž se nechce
strmými lisabonskými uličkami
stoupat po svých. Budete-li se chtít
na chvíli schovat před sluncem,
zamiřte do Musea Coleção Berardo.
Ve sbírce zde mají jak díla
Pabla Picassa, Andyho Warhola
či Roye Lichtensteina, tak Jacksona
Pollocka či Joana Miró.
Západ slunce si můžete
vychutnat třeba na vyhlídce

Jedná se takřka o kopii slavného
Golden Gate Bridge v San
Franciscu. Také lze odtud ale spatřit
například vyhlášený bohémský
kout Lisabonu, čtvrť Príncipe Reál.
Pro plánování vašich následných
toulek se jedná o ideální místo.
Stačí
zapadnout
do
jedné
z malebných kaváren a při pozdní
snídani tiše pozorovat proudění
ulice, v nichž se moderna snoubí

Miradouro de Santa Catarina,
kde se s oblibou setkávají místní.
Na skleničku je pak nejlepší
zabrouzdat dále do čtvrti Bairro
Alto vyhlášené nočním životem.
Obzvláště zapadlé uličky nábřeží
Cais do Sodré, kterými se kdysi
proháněli
hodující
námořníci
a kde později pocestné vábily
kurtizány,
vás
spolehlivě
udrží na nohou až do rána.
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