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EdITORIAL

Vysoké školství v celé České republice má za sebou otřesy, jaké po roce 1989 nemají obdoby. Od nejvyšších představitelů 
státu byla nejprve zpochybněna kvalita univerzitního vzdělávání a studenti  prohlášeni za společenské parazity. Následně 
byl akreditační proces, tvořící a udržující alespoň dosavadní standardy, rozvrácen samým ministrem školství. Odchod Josefa 
Dobeše z čela rezortu, maskovaný málem za rytířské gesto, kterému nelze věřit, nic nezmění na faktu, že se školství ocitlo na 
samé periferii politického zájmu, ba co víc, je spíše snadným terčem bezradných a neschopných politických ambicí a zbožím 
vyvažujícím spory mezi stranami, což lze doložit jednoduchým pohledem na propad financování veřejných vysokých škol. 
Za těchto okolností musí naše fakulta jednoznačně potvrdit svoji prestižní pozici mezi vysokoškolskými institucemi a záro-
veň doložit, že jsme akce schopnou společenskou silou, která není pouhým předmětem rozhodování, ale skupinou vzděla-
ných osobností s vizí prospívat nejen sami sobě, ale zároveň držet kontinuitu hodnot a znalostí pro celou společnost a další 
generace. 
Dík patří studentům i pedagogům, že se významně zapojili do diskuze o vysokoškolském zákonu. Vaše angažmá rezonovalo 
v celorepublikovém kontextu a přesvědčili se o něm i ostatní děkani filozofických fakult z celé ČR, které v rámci setkání Aso-
ciace děkanů filozofických fakult přivítáme 27. dubna právě v Olomouci.

Jiří Lach, děkan FF UP

obsah/editor ia l
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aspekt

Už druhým rokem působíš jako vedoucí Katedry klasické filologie FF UP. Jak 
vnímáš roli latiny v současné společnosti?
Realisticky. Nářky nad úpadkem klasické vzdělanosti mě zrovna moc neberou 
a setkáním latinářů, jejichž hlavním tématem je společné truchlení nad zašlými 
„starými dobrými časy“, jaké stejně nikdy nebyly, se cíleně vyhýbám – i kdybych se 
kvůli tomu měl připravit o pár bodů v RIVu. Zajímají mě spíše ti, kdo se snaží latinu 
a výuku klasických jazyků konstruktivně prosazovat a současně oživit a zlidštit pro 
moderní dobu. Jistě ne v tom smyslu, aby se jí striptýzovitě podbízeli, jak to dnes 
dělají už skoro všichni snad včetně církví, ale aby se snažili mluvit jejím jazykem. 
Pokud to nedovedeme, pak ztratíme smysl svého působení, jež samosebou spočívá 
v komunikování a interpretování klasického kulturního dědictví době, která se ve 
svém stále zrychlujícím úprku proměňuje tak, že přestává rozumět minulosti i sama 
sobě. Navíc ony totiž ty „staré dobré časy“ latiny jsou opravdu dost diskutabilní. La-
tina si samosebou nese ten punc učenosti, intelektuálnosti a kulturnosti, z čehož si 
vtipně utahuje už moje oblíbená pohádka Jak se Honza učil latinsky, Ivan Wernisch 
v povídce Doupě  latinářů či veselé romány Jaroslava Žáka, který sám byl výborný 
latinář. Ale na druhé straně nezapomínejme, že to byl i jazyk inkvizičních akt, kul-
turních skvostů typu Kladiva na čarodějnice, byrokracie a nesnášenlivých pamfletů 
– takže je na tom stejně jako každý jiný jazyk, jehož písemnictví se, obrazně řečeno, 
pohybuje v rozpětí od Puškina až po provozní řád gulagu. Můj vztah k latině je tedy 
racionální, žádná nezrale přecitlivělá zamilovanost pubescenta. 
Pokud jde o univerzitní studium klasických jazyků, je jasné, že ani ta nejbohatší 
západní země, ani ten nejluxusnější sociální stát (pokud vůbec něco takového ještě 

lUbor KysUčan: netrUchlím nad starými dobrými časy

Lubor Kysučan působí druhým rokem jako vedoucí katedry klasické filologie, kromě 
vedení katedry a výuky se angažuje v mnoha občanských iniciativách. Jeho nikdy 
nekončící energii dokazuje i poměrně dlouhý rozhovor, který pro Aspekt poskytl.

za současného stavu světa existuje) si nemůže dovolit financovat tisíce studentů 
jazyka, jímž nikdo nekomunikuje, za situace, kdy se na renomovaných univerzitách 
ruší i oddělení živých jazyků. Co by ti lidé navíc dělali? Jak vtipně kdysi poznamenal 
můj vzácný učitel a kamarád Jiří Frel, renesanční člověk a klasický archeolog, jehož 
rozhled i renomé výrazně překročily českou kotlinu a moravské úvaly, akorát by tak 
mohli vstoupit do Frakce rudé armády.
Pochopitelně ovšem na druhé straně nevnímám s radostí, že euroamerický svět 
klasické jazyky omezuje. V tom je docela výjimečný a ostře kontrastuje s péčí, jakou 
třeba arabské (respektive obecněji islámské) společnosti věnují klasické arabštině  
nebo hinduisticko-buddhistické kultury sanskrtu. Oba tyto jazyky v daných společ-
nostech plní úlohu plně srovnatelnou s rolí latiny na západě a dodnes jsou  živou 
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součástí kultury – např. v Nepálu, jedné z deseti nejchudších zemí světa, se děti 
učí sanskrt povinně již na základní škole. Stejná péče je tomuto jazyku věnována 
i v Indii – zemi s kosmickým programem, jaderným a počítačovým průmyslem 
a dravou ekonomikou – tradice a péče o něj tedy není nic, co by se nějak zásadně 
bilo s modernitou.
Roli latiny v západním světě nevidím v tom, že si každý dělník ve šroubárně přečte 
Vergilia, ale v podobě jakéhosi vědeckého a kulturního základu, jímž by měl projít 
každý gymnazista. Bez znalosti latiny i staré řečtiny si dost dobře nelze představit 
důkladné zvládnutí terminologie jakéhokoliv přírodovědného či humanitního 
oboru, výrazně se shodí při studiu kteréhokoliv evropského jazyka, nejen těch 
románských. Prakticky do poválečné „kulturní revoluce“, která postihla nejen 
komunistický, ale v jistém smyslu i svobodný západní svět, plnila výuka klasických 
jazyků i jeden z cílů, který dnes ve školách plní třeba matematika – tj. rozvíjení lo-

gického myšlení. No a pak je samo-
zřejmě znalost obou jazyků klíčem 
ke kultuře, což je důležité v době, 
která je civilizačně dost rozkolísaná. 
Nerozumíme-li dobře své vlastní, 
nerozumíme ani těm ostatním – což 

je v globalizovaném světě, kde všichni spolu musíme nějak vyjít, dost velký průšvih. 
Bez znalosti latiny a klasické tradice nelze dost dobře interpretovat značnou část 
literárního dědictví, výtvarného umění i hudby, kde se s latinskými texty setkáváme 
od gregoriánského chorálu až třeba po black-metal, jak mě na to nedávno upozor-
nil jeden z mých studentů.

tvé odborné články mají široký záběr a tematický rozhled. Které z témat tě 
aktuálně přitahuje s největší intenzitou?
V rámci klasické filologie mě nejvíce zajímají témata docela symbolická pro Olo-
mouc a její kulturní historii, totiž dějiny latiny, se zvláštním zaměřením na humanis-
tickou a barokní latinu. Mezi českými katedrami klasické filologie jsme jediní, kdo 

takový specializovaný kurs humanistické a barokní latiny otevřeli jako povinnou 
součást studijního programu. Dále potom dějiny antické tradice v evropské kultu-
ře, opět hlavně se zaměřením na latinskou literaturu renesance a baroka. Jinak mě 
hodně baví překlady z latiny, což člověku v pohodě vynahradí sudoku, křížovky 
i šachy v jednom. Také se snažím o určitou popularizaci latiny. Už před 16 lety jsme 
s kolegy v Praze založili celonárodní soutěž v latině pro středoškoláky Certamen 
Latinum, pro niž každoročně připravuji úkoly.  
Jinak záliba v cestování a účast na několika humanitárních a pozorovatelských 
misích mě přivedla k zájmu o studium historických kořenů různých globálních 
problémů, jako jsou migrace a ekologické problémy. Specializovaný předmět na 
toto téma vyučuji na Katedře rozvojových studií na zdejší přírodovědecké fakultě 
a na Katedře environmentálních studí na FSS MU v Brně. Je až překvapivé vidět, jak 
problémy, jež jsou zdánlivě příznakem modernity, mají, jen v trochu jiných kulisách, 
starou historii.  

současná generace uchazečů o studium zřejmě nedokáže docenit pojem 
klasická vzdělanost. co může vašim absolventům zázemí klasické vzdělanosti 
nabídnout.
Ne, naopak máme výborné studenty, kterých si vážím jak po stránce odborné, tak 
lidské. Většinou jsou už zralými a výraznými osobnostmi, od nichž se člověk může 
v mnohém učit. Vždy říkám, a výjimečně to nemyslím jako svou obvyklou ironii, že 
výhodou nevalně placeného učitelského povolání je fakt, že člověk se může zadar-
mo učit od svých studentů. Možnost setkávat se s inteligentními a dobrými lidmi je 
přece radost, jakou nelze ničím vynahradit.
Jak už jsem řekl výše, i těm, kdo se třeba nakonec klasickým studiím profesionál-
ně nevěnují, studium nabízí vědecký a kulturní základ, který mohou zúročit jin-
de. A určitě taky rozhled a nadhled, který, jak říká moje kolegyně, tvoří podstatu 
vzdělanosti spíše než mechanické znalosti, dnes tak snadno kdekoliv dohledatelné. 
Jinak u nás na katedře se o další profesionální osudy našich absolventů zajímáme 
a s potěšením shledáváme, že uspěli v celé řadě oblastí, od diplomacie až po vědu. 

Roli latiny v západním světě nevidím 
v tom, že si každý dělník ve šroubárně 

přečte Vergilia.
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Jsem si jist, že ve většině případů jim k tomu studium latiny tím či oním způsobem 
pomohlo. 
Na druhé straně, na obecnější rovině jsem k významu vzdělání poněkud skeptický 
a myslím si, že víra ve všemoc vzdělání je tak trochu osvícenskou pověrou. Ne-
myslím si, že nás vzdělání a priori činilo lepšími, za svůj život jsem potkal několik 
formálně dokonale vzdělaných lidí, kteří se chovali hrozně. Třebaže humanitní 
krasoduchové to většinou neslyší rádi, stejně jako vnějškově spořádaná společnost 
konce 19. století s nelibostí přijímala Freudovy teorie, člověk jen velmi obtížně 
překračuje své sociobiologické danosti. Jistě, ve vývoji civilizace i osobním rozvoji 
člověka se pochopitelně uplatňuje spirituální dimenze, která člověku umožňuje 
– třeba v mezních situacích – tyto danosti překonat, ale je příliš křehká a neuchopi-
telná, abychom ji mohli plánovitě rozvíjet prostřednictvím vzdělání. 
Navíc vzdělání je cosi, co lze snadno pokřivit či zneužít, což platí i pro to klasické. 
Vznešená novohumanistická idea klasického gymnázia záhy zdegenerovala do 
zatuchlých státních ústavů a samy klasické filology Friedrich Nietzsche ve svém 
duchaplném spisu My, filologové označoval „za poskoky státu“. A bylo to konec-
konců Německo, v 19. století nesporně velmoc klasické filologie číslo jedna, které 
v Evropě rozpoutalo dvě světové války. V pozadí jejich zločinů často nestála nějaká 
hrubá a frustrovaná lůza, ale nejednou i lidé s klasiky na rtech. Ani klasikové nás 
neochrání před temnotami duše. Pro mě jsou naopak přitažliví spíše tím, jak o nich 
vypovídají, a tím ukazují, jak je povaha člověka vlastně pořád tatáž. Abych parafrá-
zoval pozdně antického filozofa Boethia, říkám tomu „útěcha z historie“.

Pojem vzdělanosti bezprostředně souvisí s celkovým nastavením společnos-
ti. ty sám se angažuješ v řadě občanských iniciativ. Jak může vysoká škola 
kultivovat veřejný prostor a spoluurčovat směřování naší kultury? může být 
vysoká škola politická?
Ne, měla by být zásadně apolitická, tedy ve smyslu ideologie a vztahu k moci. Právě 
tak jako armáda, církev, policie, rozhlas, televize. Už tak stačí, že musíme ze svých 
daní platit politické strany, ale platit ještě zpolitizované veřejno-právní instituce, to 

bych už opravdu pokládal za docela velkou zhůvěřilost. Smyslem školy není politic-
ké působení nebo šíření nějakých idejí, jak uspořádat společnost, ale výzkum, vý-
uka a profesionální příprava, samozřejmě v atmosféře svobodné a kritické diskuse. 
Jak hluboko mohou školy klesnout, zapletou-li se s politikou, si ti starší z nás velmi 
dobře pamatují z časů komunistického režimu, ale bohužel občas to bylo a je vidět 
i ve svobodném západním světě, kde na některých univerzitách vládne atmosfé-
ra netolerantního levičáctví. Dobře si pamatuji tatínkova kolegu působícího na 
Vídeňské univerzitě, když mu začátkem devadesátých let vyprávěl, s jakou radostí 
přijali pád komunismu. Nejen kvůli vám, říkal, ale i proto, že konečně ti naši zfana-
tizovaní univerzitní levičáci přestanou být tolik agresivní, když mohou u nejbližších 
sousedů v praxi vidět krach svých idejí. Samosebou se nechci strefovat do levico-
vě smýšlejících lidí, ale do onoho militantního a zfanatizovaného ideologického 
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pohledu na svět i život, který nemá se seriózní levicí nic společného. Po mém soudu 
to totiž není taková legrace, jak by se mohlo jevit na první pohled – nezapomeňme, 
že právě v této intelektuální atmosféře západních univerzit se vyučili různí pozdější 
revolucionáři ve třetím světě, včetně třeba takových Rudých Khmerů. V praxi pak 
tyto salonní ideje předvedli s razancí, která vyděsila i pravověrné evropské sou-
druhy a která nakonec zrušila nejen univerzity, ale jakoukoliv vzdělanost a skon-
čila u vyvražďování lidí jen proto, že nosili brýle – neklamný to znak podvratného 
intelektuála.  
Samozřejmě by však škola měla vstupovat do politiky tam, kde musí hájit své zájmy. 
Proto si cením postoje a aktivit představených naší fakulty, že hájí akademické 
svobody za současné tristní situace, kdy vláda pod záminkou reforem univerzity 
háže přes palubu a chce jim vzít poslední zbytky autonomie. A jistě by univerzita 
měla být politická v tom smyslu, že svou vlastní svobodou přispívá k větší svobo-
dě i ve veřejném prostoru, a tím ho kultivuje. Je jasné a historicky doložitelné, že 
akademické prostředí podněcuje pozitivní změny ve společnosti – ale nemyslím to 
v onom kýčovitě obrozenském pojetí svědomí národa, což se zvláště u nás v čes-
kých zemích rádo přisuzuje tu akademikům, tu spisovatelům atd. Pokud se tak děje, 
má to věcný důvod v tom, že na univerzitní půdě je zvýšená koncentrace přemýš-
livých lidí, kteří se za nejapných poměrů přirozeně stávají konstruktivními kveru-
lanty. Škola by neměla být poskokem jakéhokoliv politického systému či služkou 
trhu práce, ale v jistém smyslu nositelkou pozitivní anarchie. To byla její role už od 

středověku jen zdánlivě temného 
a trvala až do dvacátého století. 
Řada velkých politických i kulturních 
proměn s univerzitami úzce sou-
visela, od hnutí 60. let přes krvavě 
potlačené demonstrace na athénské 

polytechnice, které předznamenaly pád generálského režimu v Řecku, až konec-
konců po naši listopadovou revoluci. O to víc je ovšem  smutné, že pokušení zkrotit 
univerzity periodicky nepropadají jen profláknuté totalitní režimy, ale i vlády ve 

svobodném světě. Ale stále jsou to přece jen luxusní problémy ve srovnání s tako-
vými fakultními estébáky nebo poměry v autoritářských režimech – např. Káhirskou 
univerzitu řídil, navíc prý nepříliš inteligentní, generál egyptské státní bezpečnosti, 
který nejen bděl nad politickou spolehlivostí studentů, ale dokonce zasahoval i do 
jmenování profesorů.

dokončení rozhovoru na str. 19

Cením si postoje a aktivit 
představených naší fakulty, že hájí 
akademické svobody za současné 

tristní situace.
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Rádi bychom upozornili na možnost čerpání finančních prostředků z Programu 
švýcarsko-české spolupráce, nabízejícího dva specifické programy – Fond part-
nerství a Fond na přípravu projektů. Fond partnerství je zacílen na posílení čes-
ko-švýcarské spolupráce na poli výměny informací a transferu know-how a dobré 
praxe. Fond na přípravu projektů poskytuje především prostředky na vytvoření 
projektové dokumentace. Více informací naleznete na specializovaných stránkách 
Ministerstva financí. Švýcarský národní fond pro vědu však předkládá, krom zmí-
něné bilaterální spolupráce, mnoho dalších programů. O možnostech mezinárod-
ních projektů spolufinancovaných švýcarskou stranou naleznete více informací na 
stránkách švýcarského národního koordinátora. 
V červnu tohoto roku dojde k zahájení programového období 2009–2014 Finanč-
ních mechanismů evropského hospodářského prostoru a norska, jejichž cílem 
je snížení sociálních a ekonomických nerovností v Evropském hospodářském pro-
storu. Krom ekologicky orientovaných témat jsou v rámci tohoto systému vymeze-
ny také následující prioritní oblasti:

občanská společnost• 
lidský a sociální rozvoj• 
ochrana kulturního dědictví• 
výzkum a spolupráce škol• 
spravedlnost a vnitro• 

Český národní koordinátor uvádí, že „do sektoru výzkum a spolupráce škol spadá 
programová oblast Spolupráce škol, jež bude usilovat o vytvoření vhodných podmínek 

Jarní Průvodce grantovými Příležitostmi

Jaro ve světě dotačních systému nabízí řadu příležitostí k využití nadačních fondů 
pro rozvoj komunitních projektů. Zájemcům o tuto oblast doporučujeme nahléd-
nout do databáze grantů občanského sdružení Econnect.

pro navazování dobře fungujících mezinárodních partnerství mezi institucemi i jednot-
livými osobami působícími v oblasti vzdělávání. Program nabídne zájemcům možnost 
mezinárodní projektové spolupráce a studijních stáží.“ (nAep) První výzva o podávání 
projektů bude zveřejněna v červenci 2012, další je plánována na duben 2013. 
Systém je nastaven na podporu dvou typů aktivit – Projekty mobilit a stáží, Projekty 
institucionální spolupráce.
Obdobně jako Evropské strukturální fondy, či program SCOPES, také systém rám-
cového programu výzkumu a technologického rozvoje eU se v roce 2012 ocitá 
v přechodové fázi mezi dvěma programovými obdobími. 
přestože stále probíhá proces vyjednávání některých dílčích aspektů 8. rámcového 
programu, je již známo několik podstatných informací. V létě tohoto roku pro-
běhnou poslední výzvy 7. rámcového programu, které budou směřovány k nad-
cházejícímu programu označovanému jako „horizont 2020 – rámcový program 

http://www.mfcr.cz/cps/rde/xchg/mfcr/xsl/fin_pomoc_svyc.html
http://www.snf.ch/E/international/europe/Pages/default.aspx
http://nno.ecn.cz/index.stm?apc=nF1x1--&s=F&f=2&r%5b1%5d=x
http://www.naep.cz/index.php?a=view-project-folder&project_folder_id=103&
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rady a  návody

pro výzkum a inovace“. Koncem roku 2013 Evropský parlament a Evropská rada 
přijmou potřebné legislativní úpravy pro Horizont 2020 a k lednu roku 2014 budou 
vyhlášeny první výzvy programu.
Priority Horizontu 2020 jsou rozděleny do tří oblastí: Vynikající věda, Vedoucí posta-ěleny do tří oblastí: Vynikající věda, Vedoucí posta-
vení v průmyslu a Společenské výzvy. Krom první oblasti, která plynule naváže na 
dosud rozvíjené aktivity Evropské rady pro výzkum a akce programu Marie Curie, 
se vědecko-výzkumným a vzdělávacím tématům budou věnovat také „Společenské 
výzvy“. Prozatím je uváděna podpora následujících oblastí:

zdraví, demografické změny a dobré životní podmínky• 
bezpečnost potravin, udržitelné zemědělství, mořský a námořní výzkum a bio-čnost potravin, udržitelné zemědělství, mořský a námořní výzkum a bio-• 
hospodářství
bezpečné, čisté a účinné energie• 
inteligentní, ekologická a integrovaná doprava• 
opatření na ochranu klimatu, účinné využívání zdrojů a surovin• 
inovační a bezpečná společnost• 

Jak patrno, program bohužel nefavorizuje oblasti rozvíjené na FF UP. Uvádí se, že 
přibližně 60 % rozpočtu programu bude věnováno na udržitelný rozvoj a většina 
výdajů bude přispívat k vzájemně provázaným cílům v oblasti klimatu a životního 
prostředí.
Jako největší riziko Horizontu 2020 bývá zmiňována obava, že v jeho sedmiletém 
průběhu se mohou projevit výrazné změny spjaté s širším ekonomickým a poli-
tickým vývojem. Přesto se vize tohoto programu hodnotí vysoce pozitivně, neboť 
oproti právě končícímu období snižuje administrativní náklady účastníků, urychluje 
postupy řízení návrhů a dotací a snižuje míru finančních pochybení.
Níže naleznete seznam nadcházejících výzev s potenciálem využití v rámci aktivit 
v oblasti vědy, výzkumu a vzdělávání rozvíjených na FF UP.

Kristián Nosál

UZÁvĚrKa výZva vyhlaŠovatel teXt výZvy

16. 4. 2012
Podpora výzkumu a inovací
Vzdělávání a vzdělávací 
infrastruktura

MŠMT externí odkaz

15. 5. 2012 Společné česko-argentinské 
výzkumné projekty MŠMT externí odkaz

15. 5. 2012 Společné česko-francouzské 
výzkumné projekty MŠMT externí odkaz

18. 5. 2012 Vzdělávání a vzdělávací 
infrastruktura MŠMT externí odkaz

30. 5. 2012 Společné česko-polské 
výzkumné projekty MŠMT externí odkaz

30. 5. 2012 Společné česko-rakouské 
výzkumné projekty MŠMT externí odkaz

1. 6. 2012 Malé granty VF Visegrad Fund externí odkaz

30. 6. 2012
Program rozvoje vyššího 
vzdělávání v neaplikovaných 
společenskovědních 
a příbuzných oborech

Vzdělávací 
nadace Jana Husa externí odkaz

10. 9. 2012 Visegrad Artist Residencies Visegrad Fund externí odkaz

15. 9. 2012 Standardní granty VF Visegrad Fund externí odkaz

10. 11. 2012 Visegrad University Studies 
Grant Visegrad Fund externí odkaz

31. 12. 2012
SCOPES – Scientific co-
operation between Eastern 
Europe and Switzerland

The Swiss 
National Science 

Foundation 
(SNSF)

externí odkaz

http://www.msmt.cz/strukturalni-fondy/vyzva-c-6-3-na-podporu-pre-seed-aktivit-po-3-op-vavpi
http://www.msmt.cz/mezinarodni-vztahy/vyzkum-a-vyvoj-1/argentina
http://www.msmt.cz/mezinarodni-vztahy/vyzkum-a-vyvoj-1/francie-1
http://www.msmt.cz/strukturalni-fondy/vyhlaseni-vyzvy-k-predkladani-individualnich-projektu-12?source=rss
http://www.msmt.cz/mezinarodni-vztahy/vyzkum-a-vyvoj-1/polsko-1
http://www.msmt.cz/mezinarodni-vztahy/vyzkum-a-vyvoj-1/rakousko-1
http://visegradfund.org/grants/small_grants/
http://www.vnjh.cz/grant-husovy-nadace/vyhlaseni
http://visegradfund.org/residencies/varp/
http://visegradfund.org/grants/standard_grants/
http://visegradfund.org/grants/vusg/
http://www.snf.ch/E/international/europe/scopes/Pages/default.aspx
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okénko absolventů

Jak jste hodnotila studia psychologie na FF UP?
Studium na Katedře psychologie FF UP bylo pro mne novou výzvou, novým im-
pulzem, kdy jsem se několik let po skončení své sportovní kariéry pokoušela najít 
nový smysl života. Nemohu srovnávat s jinými fakultami či univerzitami, ale pouze 
v Olomouci bylo možné distanční bakalářské studium jednooborové psycholo-
gie i navazující magisterské, a vzhledem k tomu, že jsme neměli starší učebnici 
než z roku 2000, si myslím, že naše výuka probíhala dle těch nejnovějších trendů 
a znalostí.

vnímala jste výrazně specifika kombinované formy studia? měla jste se sklou-
bením vašich aktivit nějaké problémy?
Vzhledem k tomu, že nepobývám většinou v ČR, tak mi tato forma studia vyhovo-
vala maximálně a s malými úpravami se mi dařilo všechny studijní povinnosti splnit 
v termínu. Také přístup pedagogů k nám studentům byl na katedře velice vstřícný, 
kdy mnohé rady mi jsou dodnes přínosem v mé psychologické praxi.

co je podle vašeho názoru nejdůležitější dispozicí pro uplatnění se v praxi?
Role psychologa vyžaduje velkou dávku empatie, která by však sama o sobě 
k tomuto povolání nestačila. Studium, možnost konzultací se zkušenějšími kolegy, 
stáže na rozdílných pracovištích či specializovaný výcvik v různých druzích terapií, 
a tudíž neustálé zdokonalování vlastních dovedností, jsou komplexem, který si 

helena sUKovÁ: stUdiUm Psychologie Pro mĚ bylo novým imPUlZem do života 

Jedna z nejúspěšnějších českých sportovkyň, Helena Suková, je držitelkou 14 
grandslamů, vítězkou turnaje mistryň ve čtyřhře a finalistkou ve dvouhře. Majitel-
kou dvou stříbrných medailí ve čtyřhře z olympijských her. Byla dvakrát vyhlášena 
nejlepší deblistkou ženského okruhu WTA. Pro Aspekt zavzpomínala na období 
několik let nazpět, konkrétně na své studium psychologie. 

myslím je zapotřebí, aby si člověk mohl říci, snažím se být tím nejlepším psycholo-
gem, jakým mohu být.

Jak byste chtěla ve své kariéře pokračovat?
V současné době, když jsem v ČR, tak provozuji psychologické poradenství v ordi-
naci psychiatra MUDr. Cimického. Zde má možnost konzultace se mnou kdokoliv. 
Přicházejí tam za mnou samozřejmě i vrcholoví sportovci, kteří činí asi 20 % z celko-
vého počtu klientů.
Kromě jiných aktivit jsem byla zvolena místopředsedkyní Asociace psychologů 
sportu v České republice, kde mým cílem je propojení co nejvíce schopných ko-

foto: archiv Heleny Sukové
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legů se sportovci jak současnými, tak s bývalými, kteří o pomoc psychologa stojí 
a třeba nevědí, kam se obrátit. Spolupracuji i s některými kolegy ze zahraničí, takže 
postupně se síť spolupracovníků rozrůstá a mělo by to být přínosem pro co nejširší 
spektrum sportovců. Příští týden bych se měla zúčastnit jako zástupce psychologů 
sportu při ČMPS zasedání sekce psychologů sportu při Evropské federaci psycho-
logických asociací, kde bude na pořadu jednání i výměna zkušeností představitelů 
evropských zemí se vzděláváním zaměřeným na specializaci psycholog sportu, 
které zatím u nás chybí.

Petr Bilík

ZLATÉ PROMOCE

Filozofická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci
připravuje

(včetně absolventů Vysoké školy pedagogické)

Možnosti přihlášení:
Písemně:
Zdenka Burešová – zlaté promoce
Filozofická fakulta UP
Křížkovského 10
771 80 Olomouc

Prosíme o uvedení jména, adresy a absolventského ročníku.

E-mailem: 
zlatapromoce@upmedia.cz 

Telefonicky:  
737 403 308

Hledáme absolventy 
z let 1947-1962

Helena Suková, jedna z nejúspěšnějších českých sportovkyň, vystudovala na FF UP psychologii a nyní 
působí jako místopředsedkyně Asociace psychologů sportu v České republice. (foto: Wikipedia Commons)
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granty

ProJeKty oP vK FF UP

KÓD nÁZev HL. ŘEŠITEL kontakt – e-mail OBDOBÍ ŘEŠENÍ Finance na 
celou dobu 
projektu (Kč)

1. CZ.1.07/2.2.00/07.0111 opvk Školský management v souladu s aktuálními 
požadavky na vzdělávání vedoucích pracovníků 
ve školství 

Růžičková Dana, 
Mgr.

dana.bilikova@upol.cz 1. 5. 2009 – 30. 4. 2012 8 357 256,89

2. CZ.1.07/2.2.00/07.0126 opvk Laboratoř sociálně-vědních výzkumů – inovace 
studijních oborů Sociologie a Politologie a ev-
ropská studia v souladu s potřebami trhu práce

Šimek Dušan, 
Prof. PhDr. 

dusan.simek@upol.cz 1. 6. 2009 – 31. 10. 2011 7 300 805,03

3. CZ.1.07/2.2.00/07.0128 opvk Inovace a rozvoj kombinované formy výuky 
psychologie na Katedře psychologie FF UP 
Olomouc

Šucha Matúš, 
PhDr., Ph.D.

matus.sucha@upol.cz 1. 5. 2009 – 30. 4. 2012 7 966 619,51

4. CZ.1.07/2.2.00/07.0029 opvk Inovace výuky komunikativních dovedností v 
angličtině

Mrozková Ivana, 
PhDr. 

ivana.mrozkova@upol.cz 1. 6. 2009 – 31. 5. 2012 3 127 068,17

5. CZ.1.07/2.2.00/07.0303 opvk Tvorba a naplnění kompetenčního rámce pro 
profesní konkurenceschopnost studentů filmo-
vých, divadelních a mediálních studií

Bilík Petr, PhDr., 
Ph.D.

petr.bilik@upol.cz 1. 5. 2009 – 30. 4. 2012 6 824 683,00

6. CZ.1.07/2.2.00/07.0072 opvk Inovace studia anglické filologie a moduly od-
borného překladu a komunitního tlumočení

Řeřicha Václav, 
doc., PhDr., CSc. 

vaclav.rericha@upol.cz 1. 5. 2009 – 30. 4. 2012 10 569 807,82

7. CZ.1.07/2.2.00/07.0063 opvk Rozvoj podnikatelských kompetencí studentů 
FF UP – inovace studijních programů v souladu 
s požadavky znalostní ekonomiky a zvyšující 
možnosti mezioborových studií

Šupplerová Mar-
kéta, Mgr.

marketa.supplerova@upol.cz 1. 6. 2009 – 31. 5 .2012 6 777 390,97

mailto:dana.bilikova@upol.cz
mailto:dusan.simek@upol.cz
mailto:matus.sucha@upol.cz
mailto:ivana.mrozkova@upol.cz
mailto:petr.bilik@upol.cz
mailto:vaclav.rericha@upol.cz
mailto:marketa.supplerova@upol.cz
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8. CZ.1.07/2.2.00/07.0020 opvk Bohemistika - obor pro třetí tisíciletí Schneider Jan, 
doc., PhDr., Ph.D.

jan.schneider@upol.cz 1 .6. 2009 – 31. 5. 2012 16 473 777,60

9. CZ.1.07/2.3.00/09:0206 opvk Vzdělávání a zvyšování kompetencí pro kon-
kurenceschopnost akademických pracovníků a 
postgraduálních studentů 

Dolejš Martin, 
PhDr.

martin.dolejs@upol.cz 1. 7. 2009 – 30. 6. 2012 6 743 188,81

10. CZ.1.07/2.3.00/09.0025 opvk Vzdělávání v oblasti komunikačních kompe-
tencí a podpora vzniku vědeckých týmů se 
zaměřením na pracovníky výzkumu a vývoje a 
studenty VŠ s vědeckým potencionálem

Jílek Viktor, Mgr., 
Ph.D.

viktor.jilek@upol.cz 1 .9. 2009 – 31. 8. 2012 7 761 623,62

11. CZ.1.07/2.4.00/12.0065 opvk Olomoucké vysoké školství partnerem morav-
ského venkova 

Šaradín Pavel, 
doc., PhDr.

pavel.saradin@upol.cz 1. 1. 2010 – 30. 11. 2012 5 717 182,00

12. CZ.1.07/1.2.00/14.0024 opvk Protipředsudkové workshopy pro žáky základ-
ních a středních škol se zaměřením na multikul-
turní výchovu

Preissová Krejčí 
Andrea, Mgr., 
Ph.D.

andrea.preissova@upol.cz 1. 3. 2010 – 28. 2. 2013 6 364 535,80

13. CZ.1.07/1.2.00/14.0026 opvk Expresivní terapeutické metody – cesta ke změ-
ně v institucionální výchově

Friedlová Marti-
na, Mgr. 

martina.friedlova@upol.cz 1. 4. 2010 – 31. 3. 2013 8 209 659,48

14. CZ.1.07/2.2.00/15.0330 opvk Mezioborová škola zaměřená na leadership a 
inovace. School for Transform. Leadership

Assenza Gau-
denz, Prof. Ph.D.

gaudenz.assenza@upol.cz 1. 9. 2010 – 31. 8. 2013 18 341 719,25

15. CZ.1.07/2.2.00/15.0291 opvk Inovace filologických studijních oborů v soula-
du s potřebami trhu práce

Grigárková Pavlí-
na, Ing. 

pavlina.grigarkova@upol.cz 1. 1. 2011 – 31. 7. 2013 10 658 972,48

16. CZ.1.07/2.2.00/15.0251 opvk Inovace kurzů akademické angličtiny pro hu-
manitní obory

Gheorghe Manu-
ela Eugenia, D. 
Phil.

manuela.gheorghe@upol.cz 1. 1. 2011 – 31. 12. 2013 3 871 303,87

17. CZ.1.07/2.2.00/15.0289 opvk Inovace oboru činská filologie na UP se zaměře-
ním na uplatnění absolventů v praxi

Kučera Ondřej, 
Mgr. 

ondrej.kucera@upol.cz 1. 11. 2010 – 30. 9. 2013 13 568 061,98

ProJeKty oP vK FF UP

KÓD nÁZev HL. ŘEŠITEL kontakt – e-mail OBDOBÍ ŘEŠENÍ Finance na 
celou dobu 
projektu (Kč)

mailto:jan.schneider@upol.cz
mailto:martin.dolejs@upol.cz
mailto:viktor.jilek@upol.cz
mailto:pavel.saradin@upol.cz
mailto:andrea.preissova@upol.cz
mailto:martina.friedlova@upol.cz
mailto:gaudenz.assenza@upol.cz
mailto:pavlina.grigarkova@upol.cz
mailto:manuela.gheorghe@upol.cz
mailto:ondrej.kucera@upol.cz
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18. CZ.1.07/2.2.00/15.0266 opvk Inovace oborů Kulturální studia a Mediální stu-
dia s ohledem na zvýšení flexibility absolventů 
a jejich zaměstnatelnosti v době nových ICT a 
rozvoj multikulturní vzdělanosti společnosti

Lapčík Marek, 
Mgr., Ph.D.

marek.lapcik@upol.cz 1. 9. 2010 – 31. 8. 2013 5 659 345,17

19. CZ.1.07/2.2.00/15.0320 opvk Inovace obsahu bakalářského studia německé 
filologie, vytvoření nového studijního modulu 
„němčina jako jazyk humanitních věd“

Fialová Ingeborg, 
prof., PhDr. Dr.

ingeborg.fialova@upol.cz 1. 9. 2010 – 31. 8. 2013 11 021 779,14

20. CZ.1.07/2.2.00/15.0300 opvk Inovace studijního oboru Judaistika zvyšující 
možnosti mezioborových studií

Fialová Ingeborg, 
prof., PhDr. Dr.

ingeborg.fialova@upol.cz 1. 9. 2010 – 31. 8. 2013 8 052 387,90

21. CZ.1.07/2.2.00/15.0275 opvk Vzdělávací cyklus Moderní mluvnice češtiny pro 
studenty magisterských a doktorských progra-
mů filologických oborů

Uličný Oldřich, 
Prof. PhDr., DrSc.

oldrich.ulicny@upol.cz 1. 9. 2010 – 30. 6. 2013 10 002 148,88

22. CZ.1.07/2.2.00/15.0329 opvk Zvyšování manažerských kompetencí v oblasti 
řízení vysokých škol u vedoucích akademických 
pracovníků UP

Cimbálníková 
Lenka, RNDr., Ing. 

lenka.cimbalnikova@upol.cz 1. 9. 2010 – 31. 8. 2013 4 194 767,46

23. CZ.1.07/2.4.00/17.0063 opvk Systematizované odborné praxe studentů 
oborů Sociologie, Andragogika a Politologie 
a evropská studia – podpora spolupráce UP 
s podnikatelským, veřejným a neziskovým 
sektorem

Diana Hověžáko-
vá, Mgr.

diana.hovezakova@upol.cz 1. 5. 2011 – 30. 4. 2014 6 898 157,66

24. CZ.1.07/2.4.00/17.0060 opvk Networking praktického managementu pro 
oblast terciárního vzdělávání

Menšíková Jiřina, 
Ing. 

jirina.mensikova@upol.cz 1. 9. 2011 – 31. 8. 2014 11 381 099,61

25. CZ.1.07/2.3.00/20.0026 opvk Centrum pro práci s renesančními texty Nejeschleba To-
máš, doc., PhDr., 
Ph.D.

tomas.nejeschleba@upol.cz 1. 1. 2012 – 31. 12. 2014 32 252 471,65

ProJeKty oP vK FF UP

KÓD nÁZev HL. ŘEŠITEL kontakt – e-mail OBDOBÍ ŘEŠENÍ Finance na 
celou dobu 
projektu (Kč)

mailto:marek.lapcik@upol.cz
mailto:ingeborg.fialova@upol.cz
mailto:ingeborg.fialova@upol.cz
mailto:oldrich.ulicny@upol.cz
mailto:lenka.cimbalnikova@upol.cz
mailto:diana.hovezakova@upol.cz
mailto:jirina.mensikova@upol.cz
mailto:tomas.nejeschleba@upol.cz
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26. CZ.1.07/2.3.00/20.0061 opvk Jazyková rozmanitost a komunikace Veselovská Lud-
mila, doc., PhDr., 
M.A.

ludmila.veselovska@upol.cz 1.1.2012 – 31.1.2014 21 647 356,76

27. CZ.1.07/2.3.00/20.0068 opvk Re-prezentace minulosti: nové metody inter-
pretace historie v umění a médiích 

Klusáková Veroni-
ka, Mgr.

veronika.klusakova@upol.cz 1. 6. 2012 – 31. 5. 2015 15 437 536,96

28. CZ.1.07/2.2.00/28.0076 opvk Inovace studia obecné jazykovědy a teorie ko-
munikace ve spolupráci s přírodními vědami

Faltýnek Dan, 
Mgr.

dan.faltynek@upol.cz 1. 11. 2011 – 30. 9. 2014 37 703 420,30

29. CZ.1.07/2.2.00/28.0025 opvk Inovace studia Historických věd na Univerzitě 
Palackého v Olomouci

Mašátová Jitka, 
Mgr.

jitka.masatova@upol.cz 1. 1. 2012 – 31. 12. 2014 29 752 330,68

30. CZ.1.07/2.2.00/28.0069 opvk Zkvalitnění systému kombinované výuky na FF 
UP a inovace vybraných oborů v kombinované 
formě

Bilíková Dana, 
Mgr.

dana.bilikova@upol.cz 1. 6. 2012 – 31. 5. 2015 23 268 859,38

31. CZ.1.07/2.2.00/28.0033 opvk Rozšíření a systematizace výuky ve světových 
jazycích na FF UP

Kalous Antonín, 
doc., Mgr., Ph.D.

antonin.kalous@upol.cz 1.1.2012 – 31.12.2014 16 722 382,68

32. CZ.1.07/2.2.00/28.0095 opvk Interdisciplinární filologická inovace translato-
logických modulů na cizojazyčných katedrách 
FF UP

Král Pavel PhDr. pavel.kral@upol.cz 1. 6. 2012 – 31.5.2015 34 940 249,73

33. CZ.1.07/2.2.00/28.0027 opvk Inovace výuky ekonomických disciplín na Uni-
verzitě Palackého a její propojení s praxí

Slavíčková Pavla, 
Mgr. Ph.D.

pavla.slavickova@upol.cz 1. 1. 2012 – 31.12.2014 12 205 762,89

34. CZ.1.07/2.3.00/20.0150 opvk Literatura a film bez hranic:dislokace a relokace 
v pluralitním prostoru

Arbeit Marcel, 
prof., PhDr.

marcel.arbeit@upol.cz 1. 1. 2012 – 31.12.2014 23 739 965,48

ProJeKty oP vK FF UP

KÓD nÁZev HL. ŘEŠITEL kontakt – e-mail OBDOBÍ ŘEŠENÍ Finance na 
celou dobu 
projektu (Kč)

mailto:ludmila.veselovska@upol.cz
mailto:veronika.klusakova@upol.cz
mailto:dan.faltynek@upol.cz
mailto:jitka.masatova@upol.cz
mailto:dana.bilikova@upol.cz
mailto:antonin.kalous@upol.cz
mailto:pavel.kral@upol.cz
mailto:pavla.slavickova@upol.cz
mailto:marcel.arbeit@upol.cz
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35. CZ.1.07/2.2.00/28.0179 opvk Diverzifikace a systematizace postgraduálního 
studia na FF UP v Olomouci

Bilík Petr, PhDr., 
Ph.D.

petr.bilik@upol.cz 1. 7. 2012 – 30.6.2015 13 947 707,78

36. CZ.1.07/2.2.00/28.0138 opvk Modularizace manažerského a psychologického 
vzdělávání na Univerzitě Palackého v Olomouci 
cestou inovace a propojení ekonomických a 
psychologických studijních programů

Šucha Matúš, 
PhDr., Ph.D.

matus.sucha@upol.cz 1. 6. 2012 – 31.5.2015 17 762 342,23

37. CZ.1.07/2.2.00/28.0160 opvk Japonská studia pro Univerzitu Palackého v 
Olomouci se zaměřením na modularitu a uplat-
nění v praxi

Barešová Ivona, 
Mgr., Ph.D.

ivona.baresova@upol.cz 1. 3. 2012 – 28. 2. 2015 11 332 187,29

38. CZ.1.07/2.2.00/28.0163 opvk Latinskoamerická studia jako platforma mezio-
borové a meziuniverzitní spolupráce

Nemrava Daniel, 
Mgr., Ph.D.

daniel.nemrava@upol.cz 1. 1. 2012 – 31. 12. 2014 17 256 042,85

39. CZ.1.07/2.2.00/28.0178 opvk Inovace bohemistických studií v mezioboro-
vých kontextech

Pořízková Lenka, 
Mgr.

lenka.porizkova@upol.cz 1. 6. 2012 – 31. 5. 2015 28 231 764,55

40. CZ.1.07/2.4.00/31.0004 opvk Praktický networking audiovizuální 
popularizace vědy - Academia film Olomouc

Jakub Korda jakub.korda@upol.cz 23 963 411,89

41. CZ.1.07/2.4.00/31.0005 opvk Projekt TERA - Rozvoj spolupráce a výměny 
zkušeností mezi studenty, pracovníky Univerzi-
ty Palackého v 
Olomouci a institucemi veřejné správy a 
aplikační sféry v oblasti psychoterapie, 
arteterapie, dramaterapie, muzikoterapie a 
tanečně pohybové terapie

Martina Friedlová martina.friedlova@upol.cz 23 906 397,83

ProJeKty oP vK FF UP

KÓD nÁZev HL. ŘEŠITEL kontakt – e-mail OBDOBÍ ŘEŠENÍ Finance na 
celou dobu 
projektu (Kč)

mailto:petr.bilik@upol.cz
mailto:matus.sucha@upol.cz
mailto:ivona.baresova@upol.cz
mailto:daniel.nemrava@upol.cz
mailto:lenka.porizkova@upol.cz
mailto:jakub.korda@upol.cz
mailto:martina.friedlova@upol.cz
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ProJeKty oP vK FF UP

KÓD nÁZev HL. ŘEŠITEL kontakt – e-mail OBDOBÍ ŘEŠENÍ Finance na 
celou dobu 
projektu (Kč)

1. Smlouva o partnerství s 
finanční spoluúčastí ze 
dne 21.4.2009

op vk - 
partnerský

Inovace oboru religionistika na MU v Brně se 
zaměřením na kulturu Číny a Japonska

Partner - UP                      
hlavní řešitel 
na UP:      Mgr. 
Kučera Ondřej

ondrej.kucera@upol.cz 2009–2012 1 293 518,80

2. CZ.1.07/2.4.00/17.0056 
Smlouva o partnerství a 
vzájemné spolupráci ze 
dne 16. 3. 2011

op vk - 
partnerský

Partnerství ve výzkumu a prezentaci archeo-
logického kulturního dědictví

Partner - UP                      
hlavní řešitel 
na UP:      Mgr. 
Kalábková 
Pavlína, Ph.D.

pavlina.kalabkova@upol.cz 1. 4. 2011 – 31. 3. 2014 1 986 811,60

3. CZ.1.07/2.4.00/17.0056 
Smlouva o partnerství a 
vzájemné spolupráci ze 
dne 10. 3. 2011

op vk - 
partnerský

Rozvoj aplikačního potenciálu Partner - UP                      
hlavní řešitel 
na UP:      PhDr. 
Martin Seitl

martin.seitl@upol.cz 1. 7. 2011 – 30. 6. 2014 440 640,00

mailto:ondrej.kucera@upol.cz
mailto:pavlina.kalabkova@upol.cz
mailto:martin.seitl@upol.cz
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mu, velmi rád má Chaplina, konkrétně jeho sociální komedie, z českých umělců 
Formana, Svěráka, Lipského a Zdeňka Milera. Žánrově není nijak úzce zaměřený, 
stačí, když je dobrý a zajímavý příběh. 

Překvapilo mě, že Rašídovi je teprve 19 let a již druhým rokem zde studuje. Ujistil 
mě, že skutečně řádně dostudoval vše, co měl, než šel na vysokou školu, rozdíl je 
zde proto, že v Ázerbájdžánu mají jiný počet povinných školních let, ne 13 let jako 
v Česku, ale jen 11. „Nebyl jsem zrovna dobrý student, než jsem přijel sem. Od 14 
do 18 let jsem jenom běhal venku s kamarádem a točili jsme všechno možné.“ 

raŠíd agamaliJev: dříve Jsem nebyl Zrovna dobrý stUdent

Rašíd Agamalijev pochází z Baku, hlavního města Ázerbájdžánu, kterému se pře-
zdívá město větru a ohně. On sám bydlí necelých 100 metrů od moře. Ázerdbáj-
džán leží na křižovatce mezi východem a západem. „U nás se všechno pěkně mísí, 
z každé kultury máme něco. Můžeme se pochlubit vynikající hudbou, například 
zpěvačka Aziza Mostafazadeh je naprosto výborná. Je paradoxní, že čím déle 
jsem zde, tím více se mi stýská po domově, i když z počátku jsem stesk ani nepo-
ciťoval. Do Ázerbájdžánu létam dvakrát ročně, v budoucnu si ale plánuji vrátit se 
tam nastálo.“ 
Usměvavý a sympatický mladík studuje v Česku již druhým rokem. První rok se na 
státní jazykové škole v Poděbradech učil češtinu. A jak se mu tam líbilo? „Podě-
brady jsou doslova český ráj, najdete tam veškeré vyžití, divadlo, film, muzeum, je 
to krásné město.“ Pro Rašída musel být přechod z jeho rodného dvoumilionového 
města Baku do čtrnáctitisícových Poděbrad poměrně šok. Stihl se však rychle 
aklimatizovat a našel si i nové přátele. Jedním z nich byl vedoucí místního filmo-
vého klubu Čestmír Cirkva, který mu dodával hlavně morální podporu. Po něko-
lika měsících složil přijímací zkoušky na obor filmová věda – anglická filologie, 
realizovaný na Filozofické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci. 

Z jakého důvodu přišel studovat do Česka? „Důvodů bylo několik, předně ten, že 
v Ázerbájdžánu nemáme možnost studovat filmovou vědu. Čeština je navíc jeden 
ze slovanských jazyků a já mluvím rusky, takže jsem si ji snadněji osvojil. Zaujala 
mě i vaše literatura, četl jsem Haškova Švejka, Kunderu i Seiferta.“ Rašíd se po-
měrně dost vyzná v naší kultuře, myslí si totiž, že se nemá cenu učit nějaký jazyk, 
pokud se zároveň nezajímáte o kulturu. Největší znalosti má samozřejmě z fil-

Někteří studenti dojíždí do školy klidně i čtyři hodiny vlakem, podobně je na tom 
i Rašíd, jen s tím rozdílem, že nejezdí vlakem, ale letí letadlem.
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Nyní ho škola nesmírně baví a je velmi rád, že Katedra divadelních, filmových 
a mediálních studií pořádá pravidelně exkurze. „Nedávno jsme se byli podívat 
v ateliérech na Barrandově, vidět tak velké filmové studio je neuvěřitelný zážitek. 
Pozítří se chystám na další exkurzi, tentokrát do Roprachtic na natáčení režiséra 
Martina Duby.“

Z našeho téměř dvouhodinového rozhovoru jsem nabyl pocit, že Rašíd je velmi 
inteligentní a má obrovský přehled, ať se bavíme o kultuře, politice či fotografii, 
ke všemu může něco zajímavého říci. A vždy, když o něčem mluví, říká to s ta-
kovým nadšením, že ani nevnímáte okolí. Důkazem je i věta, kterou vyslovil na 
konci našeho setkání: „Mám teď životní období, kdy chci studovat všechno, třeba 
fotografii. Na ní je krásné to, že můžete vyfotit cokoli, třeba i skleničku.“ 

Radim Horák

Ázerbájdžán, oficiální název Ázerbájdžánská republika – azәrbaycan 
respublikası
Je největší a nejvíce zalidněná země v oblasti Kavkazu, žije zde přes 9 milionů 
obyvatel. Je situován v jihozápadní Asii; podle některých názorů na vedení 
hranice mezi Evropou a Asií může být řazen mezi evropské země. Na východě je 
ohraničen Kaspickým mořem, na severu sousedí s ruskou republikou Dagestán, 
na severozápadě s Gruzií, na západě s Arménií a na jihu s Íránem. Ázerbájdžán-
ská exkláva Nachičevan navíc sdílí 9 km hranice s Tureckem. Ázerbájdžán nemá 
přístup k otevřenému moři, pouze ke Kaspickému moři. Ázerbájdžán vznikl 30. 
srpna 1991. 

Zdroj: Wikipedia
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aspekt

jako více než aktuální, neboť v celém světě toto pokušení siláckých řešení roste, 
ať už je jeho projevem válka amerických konzervativců s terorismem nebo laciné 
levicově populistické recepty, jak léčit ekonomickou krizi.
Problém liberalismu ovšem vidím v tom, že – zvláště my zde v postkomunistickém 
světě – jsme nepochopili význam pojmu svoboda. Perverzní marxistickou defi-
nici svobody coby poznané nutnosti, jakoby vystřiženou z Orwellovy gramatiky 
newspeaku, nahradilo pojetí svobody jako neomezené libovůle, ba až zvůle. Jaksi 
se přitom zapomnělo na to, že nedílnou součástí svobody je zodpovědnost. Kdo se 
jí vyhýbá, přichází nakonec o svobodu vcelku. Bojím se, že toto už není jen problém 
neduživých společností byvšího ostbloku, ale celé euroamerické civilizace. Jako 
by naše civilizace ztratila nejen vizi a vědomí smyslu o svém poslání, ale i základní 
schopnost vládnutí. Nemyslím to v obstarožně koloniálním smyslu vládnutí zbytku 
světa, ale sama sobě. Zatímco postrachem dvacátého století byla moc manifestující 
se v nejhrůznějších podobách, noční můrou našeho světa je bezmoc. Když k tomu 
připočítáme mylně chápanou politickou korektnost, máme zaděláno na dost velký 
průšvih. S notnou dávkou cynismu řečeno, zachránit nás může jen to, že ostatní ci-
vilizace se západní letargií a infantilitou nakazí dostatečně rychle, aby nám přestaly 
konkurovat. I když např. v islámském světě můžeme pozorovat spíše pravý opak. 
Nejpravděpodobnější možností se tak jeví planetární vítězství čínského pragma-
tismu, což je ze všech špatných scénářů nakonec ještě ten nejlepší. Západ se stane 
jakýmsi kulturně-historickým skanzenem, v němž si zvláště my klasikové budeme 
moci dobře vydělávat nejinak než dnes domorodí tanečníci v indiánských rezerva-
cích či turistických oblastech v Africe. Třeba nám nakonec alespoň po ekonomické 
stránce bude lépe než za ministra Dobeše. Prostě západní civilizaci chybí lidé for-
mátu, rozhodnosti a elánu Winstona Churchilla nebo otců zakladatelů sjednocené 
Evropy. Ale abych nebyl jen pesimista, např. nedávná volba německého prezidenta 
mi naopak udělala nelíčenou radost tím, že se i v politice může prosadit sympaticky 
výrazná osobnost.

lUbor KysUčan: netrUchlím nad starými dobrými časy

lidé kolem václava Klause argumentují, že současná liberalizace vede 
k likvidaci naší civilizace a k devastaci tradic. Příkladem je jim úpadek 
říma. sám se podobnými paralelami zabýváš. Jde podle tebe o vhodný 
příměr?
Takové tvrzení mi speciálně od lidí spojených s Václavem Klausem přijde hodně 
legrační. Pominu-li fakt, že Václav Klaus se v devadesátých letech sám hrdě vyhlašo-
val za liberála a že celá naše problematická ekonomická transformace se nesla pod 
heslem liberalizace všeho, pak mi prezident a jeho kamarila, alespoň v mých očích, 
zosobňuje výlupek z těch nejspodnějších pater liberalismu. Což mě jako přesvědče-
ného liberála uráží a štve dvojnásob. Tento fakt dnes nezakryje ani tím, že se vydává 
za zastánce a ctitele tradičních a konzervativních hodnot. Takové kotrmelce a názo-
rové přemety mi jen potvrzují známý fakt, že jedinou konzistentní politickou ideou 
Václava Klause je on sám.
Bohužel rozhovor dává jen malý prostor k debatě o tak složitém fenoménu, jakým 
je konec Říma. Vždyť za posledních dvě stě let historikové přišli doslova se stovkami 
vysvětlení příčin jeho pádu. Liberalizaci bych k nim však určitě nepočítal, naopak 
spíše její nedostatek a rostoucí autokracii. A v jejím důsledku pak vznik systé-
mu, jaký Michail Ivanovič Rostovcev, hvězda první velikosti v oboru dějin antické 
ekonomiky, emigrant před bolševismem a poté profesor nejlepších amerických 
univerzit, vcelku výstižně nazývá „kasárenským socialismem“. V tom nám, opět 
řečeno Rostovcevovými slovy, konec antického světa opravdu může být „lekcí a va-
rováním“. Ukazuje totiž, že snaha řešit a léčit jakékoliv problémy, od ekonomických 
a politických až po náboženské, násilnými regulacemi a státními zásahy, jednoduše 
česky řečeno utahováním šroubů, je kontraproduktivní, jenom je prohlubuje a vede 
k neodvratnému kolapsu. Za současného stavu věcí lidských vnímám toto varování 

Dokončení rozhovoru ze str. 3
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Jsi rodilý brňan, ale dlouhodobě působíš v olomouci. Je olomouc “dobré mís-
to pro život“, jak zní heslo místní radnice?
Z ekologického i sociálního hlediska mi Olomouc přijde jako velmi klidné a čisté 
město, nabízející vše, co člověk k životu potřebuje, včetně jedinečných kultur-
ních akcí, bez nichž si identitu města dost dobře nelze představit. Jediné, co mi 
zde coby brněnsko-valašskému patriotovi chybí, jsou kopce. Stejně tak jedinečná 
je i zdejší historie, v níž se několikrát přeťaly a zauzlovaly i velké středoevropské 
dějiny. Bohužel někdy mám pocit, že zdejší nádherné památky, mimo jiné rovněž 
silně ovlivněné humanisticko-barokní zálibou v antické kultuře, nejsou doceněné 
a město nedělá tolik pro jejich propagaci hodnou druhé největší památkové rezer-
vace v českých zemích. Totéž platí pro univerzitu. Třebaže statisticky je Olomouc 

nejvíce univerzitním městem v republice, vztah kraje i města k univerzitě by mohl 
být podstatně vřelejší. Přestože zde na UP působí a z UP vzešla celá řada vzácných 
lidí, na duchu města se to zatím příliš neprojevuje a ke skutečnému univerzitnímu 
městu, jak je známe z Německa či Anglie, má Olomouc zatím dost daleko. Tím se 
ovšem město zbytečně provincializuje a uzavírá do jisté maloměstskosti. Ale nad 
tím není třeba plakat, genius loci se vyvíjí v delším horizontu, než je jeden lidský 
život. Když si na druhé straně vzpomenu, jak i na tehdejší poměry nápadně bídně 
vypadala Olomouc na konci reálného socialismu, pak je její proměna do dnešního 
stavu a pestré rozmanitosti téměř dechberoucí.  

Petr Bilík



akce

Večer japonské a české hudby 26. března 2012, 19:00 
Umělecké centrum UP, Kaple Božího těla
Zazní několik japonských a českých písní. Vystoupí Noritaró Dei – zpěv; Mana 
Nemoto – klavír; Juka Mawaki – housle; Veronika Meravá – zpěv; Markéta Glaslová – 
flétna; Ivana Kubíčková – zpěv.

Tři ‚nové‘ české modifikační částice: schválně, normálně a jako 27. března 2012, 12:15
posl. 18, Křížkovského 10, Olomouc (zadní trakt, 2. posch.)
Přednáška – doc. Dr. phil. PhDr. Karsten Rinas o modifikačních částicích. 

Seminář s Jitkou Fowler Fraňkovou 27. března 2012, 13:15
Umělecké centrum UP, posluchárna Roberta Smetany (2. patro, č. 239)
Seminář s významnou interpretkou, po kterém bude od 19:00 následovat její klavír-
ní recitál v Kapli Božího Těla.

Mediální dialogické sítě 28. března 2012, 15:00
Katedra žurnalistiky, Křížkovského 14, 1. patro, učebna č. 3
Přednáška doc. PhDr. Jiřího Nekvapila, CSc. (FF UK v Praze) v rámci cyklu Aktuální 
otázky médií, kultury a komunikace.

Ty, který žiješ 28. března 2012, 20:00 
Umělecké centrum UP, Filmový sál, 3. patro
Filmový klub pořádá projekci filmu režiséra Roye Anderssona. 

Umění a kultury střední Evropy 27. – 28. března 2012
V prostorách FF UP se uskuteční 2. ročník mezinárodního interdisciplinárního sym-
pozia Umění a kultury střední Evropy, jehož tématem bude Fenomén moderny ve 
středoevropských souvislostech.

aKce

Vědecký bulvár na naší mediální scéně 27. března mezi 15.45
posluchárna č. 18, 2. patro zadního traktu FF UP
O tom, jak vzniká a vyrábí se populárně vědecký časopis, jak se dělá „vědecký bul-
vár“,  bude přednášet a diskutovat Martin Pjentak.

2. – 6. dubna – Studijní týden – neprobíhá výuka

Dny francouzské kultury 2. – 26. dubna 2012 
Dny francouzské kultury nabídnou koncert, promítání filmu, večírek, ale také vzdě-
lávání. Více na http://francool.wordpress.com/

chystáte zajímavou akci v rámci FF UP a chtěli byste o ní informovat prostředním 
aspektu či facebooku FF? Pokud ano, napiště na email: rad.horak@gmail.com.

Aspekt · Newsletter FF UP · Vydává FF UP v Olomouci jako elektronický informační občasník (26. 3. 2012)
Šéfredaktor: Radim Horák · Fotografie: Kristýna Erbenová · Design: TAH, reklamní agentura, s.r.o. · Sazba: Petr Pláteník

Redakční rada: Petr Bilík, Matěj Dostálek, Jiří Lach, Kristián Nosál, Lucie Filípková

http://francool.wordpress.com/
mailto:rad.horak@gmail.com

